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SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE GORNJI VAKUF – USKOPLJE 

Godina II , broj 4                         28. 06. 2002.                     Hrvatski jezik 
 
71.  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 VI 
sjednici održanoj dana 12. lipnja 2002. godine, donijelo 
je : 

Z A K L J U Č A K 
o Informaciji povjerenstva za ustroj Mjesnih 

zajednica 
 
1. Prihvaća se Informacija povjerenstva za ustroj 

Mjesnih zajednica na području općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje broj 01-05-87 od 22.05.2002.godine. 

2. Zadužuje se Povjerenstvo za ustroj Mjesnih 
zajednica na području općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje , da uz posredovanje Ureda supervizora 
za općinu Gornji Vakuf – Uskoplje , sačini 
usuglašen prijedlog organizacije Mjesnih zajednica 
na području općine Gornji Vakuf – Uskoplje.  
 

3. Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u 
       " Sl. glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj: 01-05-104/02 
Nadnevak, 12.lipnja 2002. god. 
 

        PREDSJEDATELJ  
      PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

      Nikola Milić,s.r. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
72.  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 VI 
sjednici održanoj dana 12. lipnja 2002. godine, donijelo 
je : 

 
Z A K L J U Č A K 

o Prijedlogu mjera i aktivnosti na prevazilaženu 
teškog financijskog stanja 

 
1. Prihvaća se Prijedlog mjera i aktivnosti na 

prevazilaženju teškog financijskog stanja  
predložen od Općinskog načelnika općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje od 28.04.2002.godine. 

 
2. Zadužuje se Općinski načelnik i Zamjenik načelnika 

da za narednu sjednicu Prijelaznog općinskog 
vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje pripremi informaciju 
o naplati komunalne naknade na području općine  

 
 

za period siječanj -lipanj 2002.godine, te u suradnji sa 
Ispostavom poreske uprave Gornji Vakuf – Uskoplje 
pripremi Informaciju o naplati poreza na području 
općine u 2001.godini. 

 
3. Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u  
      " Sl. glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj: 01-05-106/02 
Nadnevak, 12. lipnja 2002. god. 

          PREDSJEDATELJ  
   PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

             Nikola Milić,s.r. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
73.  Na temelju članka 38. točka 2. Statuta općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje i članka 23. Poslovnika o radu 
Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje (" 
Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje "  br. 1/01 ) , 
Prijelazno općinsko vijeće na svojoj VI sjednici održanoj 
dana 12. lipnja 2002. godine, donijelo je; 
 

O D L U K U 
o plaćanju participacije za financiranje javne 
rasvjete na području općine Gornji Vakuf – 

Uskoplje 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom uvodi se obveza plaćanja participacije 
za financiranje javne rasvjete na području općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje. 

Članak 2. 
 
Participaciju za financiranje javne rasvjete na području 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje ( u daljem tekstu : 
participacija ) dužni su plaćati sve fizičke i pravne osobe 
koje plaćaju utrošenu električnu energiju nadležnoj 
poslovnici " Elektroprivrede BiH" ili" Elektroprivrede HZ 
HB " u Gornjem Vakufu – Uskoplju, i čije je mjesto 
stanovanja u naselju ili dijelu naselja u kojem 
funkcionira sistem javne rasvjete.  
 

Članak 3. 
 
Obveznici za plaćanje participacije zadužuju se za iznos 
participacije putem računa za naplatu električne 
energije kojeg nadležna poslovnica Elektroprivrede, 
dostavlja na naplatu svakom registriranom potrošaču 
električne energije. 
 

Članak 4. 
 
Obveznici uplate participacije iz članka 2. ove Odluke 
dužni su iznos participacije platiti mjesečno, 
istovremeno sa uplatom iznosa za obračunatu električnu 
energiju. 

Članak 5. 



Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 4/02     28. 06. 2002                      Strana : 68  

 
Participacija iz članka 2. ove Odluke plaća se u 
paušalnom iznosu i to : 
 

1. Domaćinstva po mjernom mjestu 1,5 KM 
mjesečno 

2. Trgovine , uslužne i zanatske radnje po 
mjernom mjestu 3 KM mjesečno 

3. Pravne osobe po mjernom mjestu 5 KM 
mjesečno 

Članak 6. 
 
Participacija je prihod Proračuna općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje , a koristi se namjenski za financiranje javne 
rasvjete na području općine Gornji Vakuf – Uskoplje. 
 

Članak 7. 
 
Prijelazno općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje , 
razmatrat će polugodišnje izvještaje o naplati i utrošku 
sredstava prikupljenih putem participacije, za 
financiranje javne rasvjete na području općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje. 

Članak 8. 
 
Ovlašćuju se Općinski načelnik i njegov Zamjenik , da u 
ime općine Gornji Vakuf – Uskoplje, sa " 
Elektroprivredom BiH" i " Elektroprivredom HZ HB " 
potpišu ugovore o meñusobnim pravima i obvezama. 
 

Članak 9. 
 
Ova odluka primjenjivat će se od 01.VI 2002. do 01.VI 
2003.godine 

Članak 10. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u " Sl. glasniku općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje ". 
 
Broj:01-05-108/02 
Nadnevak,12.VI 2002.god. 
       PREDSJEDATELJ 
  PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

                  Nikola Milić,s.r. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
74.  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 VI 
sjednici održanoj dana 12. lipnja 2002. godine, donijelo 
je : 

Z A K L J U Č A K 
o planu prioriteta lokalnih putova i ulica za 

održavanje u 2002. godini 
 

1. Daje se suglasnost na plan prioriteta lokalnih 
putova i ulica za održavanje u 2002. godini, 
predložen od Službe za stambeno komunalne 
poslove, obnovu i zaštitu okoliša. 

 
2. Za provoñenje plana iz točke 1. ovog 

zaključka zadužuje se Općinski načelnik, 

Zamjenik načelnika i Služba za stambeno 
komunalne poslove, obnovu i zaštitu okoliša. 

 
3. Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja 

u " Službenom glasniku općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje ". 

 
Broj: 01-05-109/02 
Nadnevak, 12. lipnja  2002. god. 
        PREDSJEDATELJ  
      PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA
          Nikola Milić,s.r. 

 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
75.  Na temelju članka 111. stavak 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje i članka 30. Poslovnika o radu 
Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje 
(«Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje», 
br.1/01) Prijelazno općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-
Uskoplje, na VI sjednici održanoj dana 12.VI. 2002. 
godine, d o n o s i : 
 

Z A K L J U Č A K 
u svezi metoda i prodaje državnog kapitala u 

Javnim komunalnim poduzećima općine Gornji 
Vakuf - Uskoplje 

 
1. Prijelazno općinsko vijeće općine Gornji Vakuf – 

Uskoplje mišljenja je da Javno komunalno 
poduzeće «IZVOR» i Javno komunalno poduzeće 
«KOMUNALNO»  Gornji Vakuf-Uskoplje , odnosno 
njihov pravni slijednik, ne trebaju ići u prodaju 
,odnosnu privatizaciju državnog kapitala dok se za 
to ne steknu zakonski . 

 
2. Donošenjem  zakonskih propisa kojima se stječu 

uvjeti za prodaju državnog kapitala u javnim 
komunalnim poduzećima navedenih  u točki 1. 
ovog Zaključka, upravni odbori će u suglasnosti 
Općinskog vijeća utvrditi model prodaje državnog 
kapitala. 

 
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja 

u «Službenom glasniku općine  Gornji Vakuf-
Uskoplje». 

 
Broj:01-05-110/02 
Nadnevak, 12.VI.2002.god.                                                                                  

                                        PREDSJEDATELJ                                                  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                   

Nikola Milić,s.r. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
76.  Na temelju članka 38. točka 2. Statuta općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje,(“Sl.glasnik općine Gornji  Vakuf-
Uskoplje”, broj: 1/01) Prijelazno općinsko vijeće Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje, na svojoj  VI sjednici održanoj 
dana 12. lipnja 2002. godine, d o n o s i : 

 
O   D   L   U   K   U 

o potvrñivanju učešća općine u izradi Prostornog  
plana ureñenja ŽSB/SBK 

 
Članak 1. 

 
Potvrñuje se učešće Općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
izradi Prostornog plana ureñenja ŽSB/SBK. 
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Članak 2. 
 
U Savjet za izradu Prostornog plana ŽSB/SBK  u užem 
sazivu ispred Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, predlažemo 
predsjedatelja Prijelaznog općinskog vijeća i  Općinskog 
načelnika. 

Članak 3. 
  
Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 
“Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-Uskoplje”. 
 
Broj:01-05-111/02 
Nadnevak,12. lipnja 2002.godine 
                                                       PREDSJEDATELJ                                                        

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG  VIJEĆA 
                        Nikola Milić,s.r. 

 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
77.  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 VI 
sjednici održanoj dana 12. lipnja 2002. godine, donijelo 
je : 

Z A K L J U Č A K 
o Informaciji o bespravnoj gradnji na području 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje za period 1991-

2002.godina 
 
1. Prihvaća se Informacija o bespravnoj gradnji na 

području općine Gornji Vakuf – Uskoplje za period 
1991-2002. godina od Službe za Urbanizam i 
grañevinarstvo broj 07/2-23-Sl od 
20.05.2002.godine. 
 

2. Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u  
       " Sl. glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj: 01-05-112/02 
Nadnevak, 12. lipnja 2002. god. 

          PREDSJEDATELJ  
   PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

         Nikola Milić,s.r. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
78.  Na temelju članaka 6. i 17. Zakona o grañevnom 
zemljištu("Sl. list SRBiH ", broj: 34/86,1/90, 29/90 i 
3/03), članka 20. i članka 7. stavak 1. točka 2. Odluke o 
uvjetima i načinu dodjele grañevnog zemljišta na 
korištenje radi izgradnje , te članka 22. Poslovnika o 
radu Općinskog vijeća općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje " br.1/01), 
Prijelazno Općinsko vijeće općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje na svojoj VI sjednici, održanoj dana 12. lipnja 
2002.godine, d o n o s i : 
 

Z A K L J U Č A K 
o odobravanju provedbe postupka 

 
1. Odobrava se provedba postupka dodjele 

neizgrañenog grañevnog zemljišta na korištenje 
radi grañenja licitacijom stambeno poslovnih 
objekata kolektivne izgradnje i poslovnih objekata 
sukladno sa prostorno planskom dokumentacijom 
na sljedećim lokacijama: 

- " Lamela  3 " u naselju Odvode stambeno 
poslovna zgrada kolektivne izgradnje, 

- lokacija " Stare apoteke " – stambeno–
poslovna zgrada kolektivne izgradnje, 

- izgradnja poslovnih objekata iznad 
reguliranog toka  Barice od mosta kod 
pijace do ušća Barice u Vrbas ( u dvije 
faze ).  

 
2. Odobrava se dodjela neizgrañenog gradskog 

grañevnog zemljišta natječajem radi izgradnje 
porodičnih stambenih objekata individualne 
izgradnje na lokalitetu    " Luke" i izgradnje garaža 
na lokalitetu "Bililo "sukladno sa prostornom 
planskom     dokumentacijom. 

 
3. Odobrava se provedba postupka prodaje poslovnog 

prostora (bivša porezna uprava) licitacijom , te 
provedba postupka prodaje stanova u vlasništvu 
Općine Gornji Vakuf- Uskoplje . 

 
4. Osnovnu početnu cijenu za nekretnine iz točke 1,2 

i 3. ovog zaključka utvrdit će natječajno 
povjerenstvo sukladno sa važećim Odlukama 
Općinskog vijeća naše općine. 

 
5. Ostale uvjete natječaja utvrdit će povjerenstvo za 

provoñenje natječaja sukladno sa Odlukom o 
uvjetima i načinu dodjele gradskog grañevnog 
zemljišta na korištenje radi izgradnje. 

 
6. O provoñenju ovog zaključka starat će se Načelnik i 

Zamjenik načelnika preko nadležnih službi i 
natječajnog povjerenstva. 

 
7. Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u " Službenom glasniku općine Gornji 
Vakuf- Uskoplje ". 

 
Broj:01-05-113/02 
Nadnevak,12. lipnja 2002.god.  

     PREDSJEDATELJ 
  PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

          Nikola Milić,s.r. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
79.  Na temelju članaka 17. i 25. Zakona o grañevnom 
zemljištu ( «Sl. list SR BiH» br. 34/86,1/90,29/90  i  «Sl. 
list R BiH», br. 3/93), za preuzimanje i dodjelu 
grañevnog zemljišta u društvenom vlasništvu i na 
temelju članka 22. i 31. Poslovnika o radu Prijelaznog 
općinskog vijeća ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje" br. 1/01),  Prijelazno općinsko vijeće općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj  VI sjednici, održanoj 
dana 12.06.2002. godine  d o n i j e l o  j e: 
 

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

neizgrañeno grañevno  zemljište označeno  
kao  k.č. 1772/2  površine 640 m2 upisano u 
z.k. ul. br. 2904 k.o. Gornji Vakuf kao 
društveno vlasništvo sa pravom korištenja  
Sekcije za održavanje pruga u Travniku. 

 
Navedeno zemljište preuzima se u korist 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje sa 1/1 dijela. 
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2. Preuzimanje se vrši radi promjene namjene 
zemljišta, a u cilju ureñenjai privoñenja svrsi 
istog u skladu sa prostorno planskom 
dokumentacijom. 

 
3. Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda Bugojno 

će nakon pravomoćnosti ovog rješenja izvršiti 
uknjižbu prava korištenja na zemljištu iz točke 
1 izreke ovog rješenja u korist općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje sa 1/1 dijela.  
 

O b r a z l o ž e nj e 
 

U cilju ureñenja i privoñenja svrsi zemljišta iz točke 1. 
izreke ovog rješenja izvršena je promjena namjene 
istog.  
Predmetno zemljište je prema zemljišnim knjigama 
upisano na ime Sekcije za održavanje pruga u Travniku 
, a prema  popisnom katastru isto je označeno kao k.č. 
1435 upisano u popisni list broj korisnika 1016 na ime 
SO Gornji Vakuf i isto je u nesmetanom posjedu općine 
već duže od trideset godina, od kada u našoj općini ne 
postoji željeznica.  
Na temelju gore 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:01-05-114/02 
Nadnevak: 12.VI 2002.god.    
                                            PREDSJEDATELJ 

 PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nikola Milić,s.r. 

 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
80. Na temelju članka 58. stavak 3. Zakona o 
grañevnom 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 VI  sjednici 
održanoj dana 12. VI 2002. godine, d o n o s i : 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
1. Daje se suglasnost Peri Milišiću, sinu Nikole iz 

Pidriša, općina Gornji Vakuf-Uskoplje da može 
pristupiti otuñenju-prodaji nedovršenog 
stambenog objekta izgrañenog na  parceli 
označenoj sa k.č. 2091/7  upisanoj u z.k. ul. 
br. 4857 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 

 
Pero Milišić, sin Nikole 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: 
      -  Skupština općine Gornji Vakuf na sjednici 

održanoj dana 20.07.1988. godine donijelo je 
rješenje broj 03/20-475-15 kojim se parcela 
označena kao k.č. 2091/7 dodjeljuje Peri 
Milišiću na korištenje i isto uknjiženo u z.k. 
uredu Općinskog suda Bugojno u korist 
imenovanog sa 1/1 dijela u z.k. ul. br. 4875 
k.o. Gornji Vakuf.    

      - Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na 
navedenoj parceli izveden pretežiti dio radova. 

- Zbog preseljenja u drugo mjesto ( Poreč,    
      Republika Hrvatska ) navedeni nije mogao   
      dovršiti gradnju. 

 
Imajući u vidu naprijed utvrñeno činjenično stanje, a na 
temelju članka 58. stavak 3. Zakona o grañevnom 
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 izgradnje, 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:01-05-115/02 
Nadnevak:12.VI 2002.god. 

PREDSJEDATELJ 
 PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić,s.r. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
81.  Na temelju članaka 17. i 66..  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 
29. Odluke o uvjetima i načinu dodjele grañevnog 
zemljišta na korištenje radi izgrdnje («Sl Glasnik općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje « broj 2/02 ) a postupajući po 
zahtjevu Roze Jurić, roñ. Đikić kći Ive iz Gornjeg 
Vakufa-Uskoplja, za preuzimanje i dodjelu grañevnog 
zemljišta u društvenom vlasništvu  Prijelazno općinsko 
vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj VI 
sjednici, održanoj dana 12.VI 2002.godine  donijelo  j e: 
 

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

neizgrañeno grañevno zemljište označeno kao k.č. 
9/77 površine 7 m2 i k.č. 9/76 površine 201 m2  
upisano u z.k. ul. br. 344 k.o. Gornji Vakuf kao 
društveno vlasništvo  sa pravom korištenja Nike 
Đikića, Stipanova sa 1/20 dijela, Mile Đikić, 
Stipanove sa 1/20 dijela, Drage Đikić, Stipanova sa 
1/20 dijela, Mare Đikić, Stipanove sa 1/20 dijela, 
Pave Đikić, Stipanove sa 1/20 dijela, Ljubice Juričić, 
Fabijanove sa 1/60, dijela, Olge Juričić, Fabijanove 
sa 1/60 dijela, Bosiljke Juričić, Fabijanove sa 1/60 
dijela, Klare Đikić, roñ. Tustonjić sa 1/120 dijela, 
Zvonke Đikić, Jozina sa 3/120 dijela, Vitomira Đikić, 
Jozina sa 1/120 dijela, Vjekoslava Đikić Jozina sa 



Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 4/02     28. 06. 2002                      Strana : 71  

1/120 dijela, Branka Đikić pok. Ive sa 1/80 dijela, 
Olge Đikić, pok. Ive sa 1/80 dijela, Ksenije Đikić, 
udt. Jelić sa 1/80 dijela, Marije Šleziger iz Ključa sa 
1/240 dijela, Rudolfa Šleziger iz Ključa sa 1/240 
dijela, Ivana Šleziger iz Ključa sa 1/240 dijela, 
Pavke Đikić Ivine sa 3/10 dijela, Roske Đikić udt. 
Jurić sa 1/10 dijela, Dubravke Đikić, udt. Kraljević 
sa 1/10 dijela i Miroslava Đikić, Ivina sa 1/10 dijela.   
b).Izuzima se iz posjeda ranijeg korisnika i 
neizgrañeno grañevno zemljište označeno kao k.č. 
9/79 površine 35 m2 upisano u z.k. ul. br. 178 k.o. 
Gornji Vakuf  kao društveno vlasništvo sa pravom 
koriščenja Vakufa Ćamilije Džamije sa 1/1 dijela. 
Navedene parcele odgovaraju broju novog 
premjera označenom kao k.č. 1355/1 upisane u 
popisni list broj korisnika 321 k.o. Gornji Vakuf. 
Navedene parcele izuzimaju se u korist općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje sa 1/1 dijela. 

 
2.     Grañevno zemljište navedeno u tački 1.dispozitiva 

ovog rješenja dodjeljuje se i ustupa na koriščenje 
radi izgradnje obiteljske stambene zgrade Rozi 
Jurić, roñ. Đikić, kći Ive iz  Gornjeg Vakufa- 
Uskoplja. 
   

 3.    Imenovana   nije    dužna     platiti   naknadu   za  
        dodijeljeno   zemljište jer  su  se     raniji  vlasnici   
        odrekli iste u korist podnositelja zahtjeva. 
 
4. Imenovana je dužna platiti rentu u iznosu od 

1263,57 KM  ( 
slovima:tisućudvjestošezdesettrikonvertibilnemark
eipedesetsedampfeninga)  na račun općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje u roku od 15 dana po 
pravomoćnosti ovog rješenja. 

 
5. Ukoliko imenovana 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 koriščenja radi grañenja. 

 
6. Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog 

suda Bugojno da po pravomoćnosti ovog rješenja 
, na osnovu istog i prijavnog lista izvrši brisanje 
uknjiženih korisnika , te izvrši upis prava 
korištenja radi grañenja  stambenog objekta u 
korist  Roze Jurić, roñ. Đikić, kći Ive iz Gornjeg 
Vakufa-Uskoplja sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Roza Jurić, roñ. Đikić, kći Ive  iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja, obratila se putem Općinske službe za 
imovinsko pravne poslove i katastar Prijelaznom 
općinskom vijeću općine Gornji Vakuf-Uskoplje sa 
zahtjevom da joj se u skladu sa urbanističkom 
suglasnosti, neposrednom pogodbom, a uz prethodno 
izuzimanje zemljišta iz točke 1. izreke ovog rješenja od 
uknjiženih korisnika, dodijeli grañevno zemljište u 
društvenom vlasništvu označeno kao k.č. 9/76 površine 
201 m2, k.č. 9/77 površine 7 m2  upisano u zk. ul. br. 

344 k.o. Gornji Vakuf i k.č. 9/79 površine 35 m2 
upisano u zk. ul. br. 178 k.o. Gornji Vakuf, odnosno po 
novom premjeru označeno kao k.č. 1355/2 k.o. Gornji 
Vakuf 
 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
  
- urbanistička suglasnost broj  07/1-23-47/02 od 

21.01.2002 . godine 
- z.k. izvadak broj 344 i 128 k.o. Gornji Vakuf 
- popisni list broj korisnika 321 k.o. Gornji Vakuf 

 
Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 

 
Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost za 
izgrañeni objekt utvrñeno je da je na  parcelama iz 
točke 1. izreke ovog 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. izvadcima  broj 344 i 128 k.o. Gornji 
Vakuf predmetno zemljište neizgrañeno i uknjiženo na 
su korisnike iz točke 1. izreke ovog rješenja. Imovinsko 
pravna služba saslušala je uknjižene su korisnike, a isti 
su, sami ili preko privremenog staratelja, izjavili da se 
ne protive 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 grañenja za koju se 
naknadno može izdati odobrenje za grañenje , 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 29.  točka 3. 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 su se zemljišnoknjižni  su korisnici 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 članka 6.  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 
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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: 01-05-116/02 
Nadnevak: 12.VI 2002.god.   

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

          Nikola Milić,s.r. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
82.  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 izgradnje ( «Sl. Glasnik 
općine Gornji Vakuf « 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 Zorana Kubata, sina Ivice iz Gornjeg 
Vakufa-Uskoplja,  za  dodjelu grañevnog zemljišta u 
društvenom-državnom  vlasništvu  Prijelazno općinsko 
vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj VI 
sjednici, održanoj dana 12.VI 2002. godine donijelo  j e: 

 
R J E Š E NJ E 

 
1. Zoranu Kubatu, sinu Ivice dodjeljuje se i ustupa 

na korištenje radi proširenja izgrañene 
grañevinske parcele  zemljište označeno kao 
k.č 2350/8 površine 186 m2  nastalo od k.č. 
2350/7  upisano u z.k. ul. br. 4477 k.o. Gornji 
Vakuf kao društveno vlasništvo sa pravom 
korištenja SIZ-a za stambeno-komunalnu 
djelatnost općine Gornji Vakuf sa 1/1 dijela. 
 

2. Ukoliko imenovani u roku od jedne godine od 
dana pravomoćnosti ovogrješenja 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 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 
od1953,00KM(slovima:tisućudevetstotinapedes
ettrikonvertibilnemarke) 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 grañenja poslovno-
stambenog objekta na zemljištu iz točke 1. 
izreke ovog rješenja u korist Zorana Kubata, 
sina Ivice iz  Gornjeg Vakufa-Uskoplja sa 1/1 
dijela. 

O b r a z l o ž e nj e 
 
Zoran Kubat, sin Ivice 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 
dodijeli grañevno zemljište u društvenom-državnom 
vlasništvu označeno kao k.č. 2350/8 nastalo od 2350/7 
upisane u z.k. ul. br. 4477 k.o. Gornji Vakuf površine 
186 m2.  

Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
  
- urbanistička suglasnost broj 07/1-23-242/02 

od   18.03.2002. godine 
- z.k. izvadak broj 4477 i 5085 k.o. Gornji Vakuf. 

 
Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 
 

Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost utvrñeno je 
da je na dijelu parcele označene kao k.č. 2350/7 iz 
z.k.ul. br. 4477 k.o. Gornji Vakuf, predviñena i 
dozvoljena izgradnja poslovno-stambenog objekta 
kakav je izgrañen, te je u svrhu proširenja grañevne 
parcele izvršeno cijepanje i snimanje navedenog 
zemljišta. 
Novoformirana parcela označena je kao k.č. 2350/8 u 
z.k. ul. br. 4477 k.o. Gornji Vakuf. 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenoj 
parceli proširen dio objekta koji je izgrañen na parceli 
označenoj kao k.č. 2352/5 iz z.k. ul. 5085 k.o. Gornji 
Vakuf sa pravom korištenja podnositelja zahtjeva, a da 
je prema z.k. izvatku broj 4477 k.o. Gornji Vakuf  
predmetno zemljište neizgrañeno i uknjiženo na SIZ za 
stambeno-komunalnu djelatnost općine 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 grañevinsko 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 grañevnom zemljištu u društvenom 
vlasništvu na kojem je izgrañena zgrada bez prava 
korištenja zemljišta radi grañenja za koju se naknadno 
može izdati odobrenje za grañenje , 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 d  Odluke o uvjetima i načinu 
dodjele grañevinskog zemljišta na korištenje radi 
grañenja, kojom je predviñeno da se neposrednom 
pogodbom može dodijeliti neizgrañeno grañevno 
zemljište za proširenje izgrañene grañevne parcele, a u 
skladu sa Zakonom o prostornom ureñenju, 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 grañevinsko zemljište u društvenom vlasništvu koje 
se preuzima od ranijih vlasnika ( «Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje», broj 1/02).  
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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:01-05-117/02 
Nadnevak, 12.VI 2002.god.     

PREDSJEDATELJ 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA            

Nikola Milić,s.r. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
83.  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 
29. Odluke o uvjetima i načinu dodjele grañevnog 
zemljišta na korištenje radi izgradnje ( «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 Dževada Gudića, sina Mehmeda iz Gornjeg 
Vakufa-Uskoplja,  za  dodjelu grañevnog zemljišta u 
društvenom-državnom vlasništvu  Prijelazno općinsko 
vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj VI 
sjednici, održanoj dana 12. VI 2002.godine donijelo  j e: 

 
R J E Š E NJ E 

 
1. Dževadu Gudiću, sinu Mehmeda dodjeljuje se i 

ustupa na korištenje radi izgradnje garaže i 
poslovnog prostora grañevno zemljište 
označeno kao k.č 1475/170 površine 53 m2 

nastalo od k.č. 1475/1 upisano u z.k. ul. br. 
3894 k.o. Gornji Vakuf kao društveno 
vlasništvo sa pravom korištenja SIZ-a za 
stambeno-komunalnu djelatnost Gornji Vakuf 
sa 1/1 dijela. 

 
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 
izgradnje. 

 
3. Imenovani je dužan platiti naknadu za 

dodijeljeno zemljište u iznosu od 556,50 KM 
(slovima:petstopedesetšestkonvertibilnihmarak
aipedesetpfeninga).                                    

 
4. Imenovani je dužan platiti naknadu za rentu ( 

pogodnost ) u iznosu od365,40KM 
(slovima:tristotinešezdesetpetkonvertibilnihmar
akaičetrdesetpfeni-nga). 

 
5. Naknade iz točki 4. i 5. izreke ovog rješenja 

imenovani je dužan platitina  račun općine 

Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od 15 dana po 
pravomoćnosti ovog rješenja. U protivnom 
gubi pravo na dodijeljeno zemljište. 

 
6. Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog 

suda Bugojno da po pravomoćnosti ovog 
rješenja , na osnovu istog i prijavnog lista 
izvrši upis prava korištenja radi dogradnje na 
zemljištu iz točke 1. izreke ovog rješenja u 
korist Dževada Gudića, sina Mehmeda iz  
Gornjeg Vakufa-Uskoplja sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Dževad Gudić, sin Mehmeda  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 dodijeli grañevno 
zemljište u društvenom-državnom vlasništvu označeno 
kao k.č. 1475/170, nastalo od 1475/1 upisane u z.k. ul. 
br. 3894 k.o. Gornji Vakuf.    
 

Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
  
- urbanistička suglasnost broj 08/2-23-15/01 od 

14.02.2001. godine 
- z.k. izvadak broj 4493 i 3894 k.o. Gornji Vakuf. 

  
Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 

 
Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost  za 
izgrañeni objekt utvrñeno je da je na  parceli 
označenoj kao k.č.1475/1 iz z.k.ul. br. 3894 k.o. Gornji 
Vakuf  predviñena i dozvoljena izgradnja garaže i  
poslovnog objekta kakav je izgrañen, te je u svrhu 
formiranja grañevinske parcele izvršeno cijepanje i 
snimanje navedenog zemljišta. 

Novoformirana parcela označena je kao k.č. 1475/170 u 
z.k. ul. br. 3894 k.o. Gornji Vakuf . 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenim 
parcelama izgrañen objekt u posjedu podnositelja 
zahtjeva, a da je prema z.k. izvatku broj 3894  k.o. 
Gornji Vakuf predmetno zemljište neizgrañeno i 
uknjiženo na SIZ za stambeno-komunalnu djelatnost 
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 grañevnom zemljištu u društvenom 
vlasništvu na kojem je izgrañena zgrada bez prava 
korištenja zemljišta radi grañenja 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 
29.  točka 3. alineja   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 
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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 2. i 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) i članka 6. i 
8. Odluke o osnovama i mjerilima za utvrñivanje visine 
naknade za dodijeljeno gradsko grañevno zemljište , 
ureñenje gradskog grañevnog zemljišta i naknade za 
korištenje gradskog grañevnog zemljišta ( «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:01-05-118/02 
Nadnevak, 12.VI 2002.god.   
                    PREDSJEDATELJ                 

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nikola Milić,s.r. 

 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
83. Na temelju članaka 17. i 66..  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 29. Odluke o uvjetima i 
načinu dodjele grañevnog zemljišta na korištenje radi 
grañenja ( «Sl. Glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje « 
broj 2/02 ) a postupajući po zahtjevu Ilije Prskalo, sina 
Ilije iz  Gornjeg Vakufa-Uskoplja, za preuzimanje i 
dodjelu grañevnog zemljišta u društvenom vlasništvu  
Prijelazno općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
na svojoj VI sjednici, održanoj dana 12. VI 2002. 
godine  d o n i j e l o  j e: 
 

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

grañevno zemljište označenokao k.č. 2121/3 
površine 684 m2  upisano u zk. ul. br. 2748 k.o. 
Gornji Vakuf kao društveno vlasništvo sa pravom 
korištenja Ismeta Polića Mustafinog sa 1/3 dijela, 
Azize Polić, Mustafine sa 1/3 dijela, Mehridžane 
Polić, Mustafine sa 1/3 dijela.Navedene parcele 
izuzimaju 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-stambene zgrade Iliji Prskalo, 
sinu Ilije 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: 
1724,80 KM  (slovima:   
tisućusedamstodvadesetčetirikonvertibilnemarkeios
amdesetpfeninga)       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 pravomoćnostiovog rješenja , na 
osnovu istog i prijavnog lista izvrši brisanje 
uknjiženih korisnika   te izvrši upis prava korištenja 
radi izgradnje poslovno- stambenog objekta u 
korist Iliji Prskalo, sinu Ilije  iz  Gornjeg Vakufa-
Uskoplja sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Ilija Prskalo, sin Ilije 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 korisnika, 
dodijeli grañevnog zemljište u društvenom vlasništvu 
označeno kao k.č. 2121/3 površine 684 m2  nastalo od 
k.č. 2121/1 upisano u zk. ul. br. 2748 k.o. Gornji 
Vakuf. 
 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
- urbanistička suglasnost broj  07/1-23-351/02 

od 26.03.2002 . godine 
- z.k. izvadak broj 2748 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 
ovog rješenja predviñena i dozvoljena izgradnja 
poslovno-stambenog objekta kakav je izgrañen te je u 
svrhu formiranja grañevinske parcele izvršeno cijepanje 
navedenog zemljišta. 
Novoformirana parcela označena je kao k.č. 2121/3 iz 
z.k. ul. br. 2748 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 2748  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 Ilije Prskalo, sina Ilije.   
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 
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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 grañenja za koju se 
naknadno može izdati odobrenje za grañenje , 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 29.  točka 3. 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 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 članka 6. i 8. 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:01-05-119/02 
Nadnevak: 12.VI 2002.god.   

PREDSJEDATELJ 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić,s.r. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
84.  Na temelju članaka 17. i 66.  Zakona o grañevnom 
zemljištu ( «Sl. list SR BiH» br. 34/86,1/90,29/90  i  «Sl. 
list R BiH», br. 3/93) i člana 29. Odluke o uslovima i 
načinu dodjele grañevnog zemljišta na koriščenje radi 
izgradnje ( «Sl.Glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje « 
broj 2/02 ), a postupajući po zahtjevu Ive Juričević, 
sina Ljupka iz Ploče, općina Gornji Vakuf-Uskoplje, za 
preuzimanje i dodjelu grañevnog zemljišta u 
društvenom vlasništvu  Prijelazno općinsko vijeće 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj VI sjednici, 
održanoj dana 12.VI 2002. godine  d o n i j e l o  j e : 
 

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

grañevno zemljište označeno kaok.č.1787/1 
površine 900 m2  upisano u zk. ul. br. 231 k.o. 
Gornji Vakuf kao društveno vlasništvo sa pravom 
korištenja Fadile Čalkić, ud. Hadžiavdić sa 1/4 

dijela, Seada Čalkića Mehmedova sa 1/12 dijela, 
Senije Čalkić, ud. Dautović sa 1/12 dijela,  Fatime 
Čalkić, ud. Kirlić sa 1/12 dijela, Senada Čalkića 
Tahirova sa 1/12 dijela, a stvarni korisnici su Lenka 
Posavac, kći Mate iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja sa ½ 
dijela i Antonija Dedova, roñ. Posavac, kći Mate iz 
Gornjeg Vakufa-Uskoplja sa ½ dijela.    Navedene 
parcele izuzimaju 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-stambene zgrade Ivi 
Juričeviću, sinu Ljupka  iz Ploče, općina Gornji 
Vakuf-Uskoplje. 

   
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: 

6291,60KM (slovima:šesttisućadvjestodevedeset 
ijednakonvertibilnamarkaišezdesetpfeninga)   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 nepodnese 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. 

 
6. Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda 

Bugojno da po pravomoćnosti ovog      rješenja , 
na osnovu istog i prijavnog lista izvrši brisanje 
uknjiženih korisnika , te izvrši      upis prava 
korištenja radi grañenja poslovno- stambenog 
objekta u korist  iz Ive      Juričevića, sina Ljupka iz 
Ploče, općina Gornji Vakuf-Uskoplje sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Ivo Juričević, sin Ljupka  iz Ploče, 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 u skladu sa urbanističkom 
suglasnosti, neposrednom pogodbom, a uz prethodno 
izuzimanje zemljišta iz točke 1. izreke ovog rješenja od 
uknjiženih korisnika, dodijeli grañevinsko zemljište u 
društvenom vlasništvu označeno kao k.č. 1787/1 
površine 900 m2  upisano u zk. ul. br. 231 k.o. Gornji 
Vakuf. 
 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
- urbanistička suglasnost broj  07/1-23-162/02 

od 05.02.2002 . godine 
- z.k. izvadak broj 231 k.o. Gornji Vakuf 
- prijepis posjedovnog lista br. 691 k.o. Gornji 

Vakuf 
- zapisnik o oporuci sačinjen dana 08.07.1982. 

godine kod Općinskog suda Bugojno, 
odjeljenje Gornji Vakuf broj R1-67/82 

- popisni list broj korisnika 932 k.o. Gornji Vakuf 
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Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 
 
Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost za izgrañeni 
objekt utvrñeno je da je na  parceli iz točke 1. izreke 
ovog 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 231  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, sami ili putem pravnih slijednika, izjavili da se ne 
protive izuzimanju navedenog zemljišta jer se vode kao 
goli zemljišnoknjižni korisnici, a da su stvarni korisnici 
Lenka Posavac i Antonija Dedova iza umrlog im oca 
Mate Posavca.   
Dalje je u postupku saslušana Lenka Posavac, koja je 
zastupala i svoju sestru Antoniju Dedovu na temelju 
punomoći 521-08-26/K-DB-99-1/1 izdanoj od  strane 
Veleposlanstva Republike Hrvatske u Bonnu dana 
11.05.1999. Lenka Posavac je izjavila u svoje ime i u 
ime svoje sestre  da se ne protivi izuzimanju navedenog 
zemljišta i dodjeli istog u korist Ive Juričevića, sina 
Ljupka.    
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 grañenja 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 29.  točka 3. Odluke o uvjetima i načinu 
dodjele grañevnog zemljišta na korištenje radi grañenja 
kojom je predviñeno da se neposrednom pogodbom 
može dodijeliti neizgrañeno grañevinsko zemljište na 
kojem je bespravno izgrañen objekt čija je legalizacija, 
odnosno pravna sanacija 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 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: 01-05-120/02 
Nadnevak: 12.VI 2002.god.  

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG  OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić,s.r. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
86.  Na temelju članaka 17. i 66.  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 29. Odluke o uvjetima i 
načinu dodjele grañevnog zemljišta na korištenje radi 
grañenja ( «Sl. Glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje « 
broj 2/02 ) a postupajući po zahtjevu Pavke Đikić kći 
Ive iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, za preuzimanje i 
dodjelu grañevnog zemljišta u društvenom vlasništvu  
Prijelazno općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
na svojoj VI sjednici, održanoj dana 12.VI 2002.godine  
d o n i j e l o  j e: 
 

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

neizgrañeno grañevno zemljište označeno kao k.č. 
9/16 površine 112 m2   upisano u z.k. ul. br. 344 
k.o. Gornji Vakuf kao društveno vlasništvo  sa 
pravom korištenja Nike Đikića, Stipanova sa 1/20 
dijela, Mile Đikić, Stipanove sa 1/20 dijela, Drage 
Đikić, Stipanova sa 1/20 dijela, Mare Đikić, 
Stipanove sa 1/20 dijela, Pave Đikić, Stipanove sa 
1/20 dijela, Ljubice Juričić, Fabijanove sa 1/60, 
dijela, Olge Juričić, Fabijanove sa 1/60 dijela, 
Bosiljke Juričić, Fabijanove sa 1/60 dijela, Klare 
Đikić, roñ. Tustonjić sa 1/120 dijela, Zvonke Đikić, 
Jozina sa 3/120 dijela, Vitomira Đikić, Jozina sa 
1/120 dijela, Vjekoslava Đikić Jozina sa 1/120 
dijela, Branka Đikić pok. Ive sa 1/80 dijela, Olge 
Đikić, pok. Ive sa 1/80 dijela, Ksenije Đikić, udt. 
Jelić sa 1/80 dijela, Marije Šleziger iz Ključa sa 
1/240 dijela, Rudolfa Šleziger iz Ključa sa 1/240 
dijela, Ivana Šleziger iz Ključa sa 1/240 dijela, 
Pavke Đikić Ivine sa 3/10 dijela, Roske Đikić udt. 
Jurić sa 1/10 dijela, Dubravke Đikić, udt. Kraljević 
sa 1/10 dijela i Miroslava Đikić, Ivina sa 1/10 dijela.   
 

            b)Izuzima se iz posjeda ranijeg korisnika 
ineizgrañeno grañevno zemljište označeno kao 
k.č. 9/63 površine 225 m2 upisano u z.k. ul. br. 
178 k.o. Gornji Vakuf  kao društveno vlasništvo sa 
pravom korištenja Vakufa Ćamilije Džamije sa 1/1 
dijela. 

            Navedene parcele odgovaraju broju novog 
premjera 

označenom kao k.č. 1355/2 upisane u popisni list 
brojkorisnika 321 k.o. Gornji Vakuf. 
Navedene parcele izuzimaju 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 Pavki Đikić,         
kći Ive iz  Gornjeg Vakufa-Uskoplja. 
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3. Imenovana nije dužna platiti naknadu za 
dodijeljeno zemljište jer su se     raniji vlasnici 
odrekli iste u korist podnositelja zahtjeva. 

 
4. Imenovana je dužna platiti rentu u iznosu od 

2710,40 KM  ( slovima: 
dvijetisućesedamstodesetkonvertibilnihmarakaičetr
desetpfeninga)  na račun općine Gornji Vakuf-
Uskoplje u roku od 15 dana po pravomoćnosti ovog 
rješenja. 

 
5. Ukoliko imenovana 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 upotrebu objekta , služba 
nadležna za imovinsko pravne poslove donijeti će 
rješenje o gubitku prava korištenja radi grañenja. 

 
6. Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda 

Bugojno da po pravomoćnosti ovog rješenja , na 
osnovu istog i prijavnog lista izvrši brisanje 
uknjiženih korisnika , te izvrši upis prava korištenja 
radi grañenja poslovno- stambenog objekta u 
korist  Pavke Đikić, kći Ive iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Pavka Đikić, kći Ive  iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, 
obratila se putem Općinske službe za imovinsko pravne 
poslove i katastar Prijelaznom općinskom vijeću općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje sa zahtjevom da joj se u skladu 
sa urbanističkom suglasnosti, neposrednom 
pogodbom, a uz prethodno izuzimanje zemljišta iz 
točke 1. izreke ovog rješenja od uknjiženih korisnika, 
dodijeli grañevno zemljište u društvenom vlasništvu 
označeno kao k.č. 9/16 površine 112 m2  upisano u zk. 
ul. br. 344 k.o. Gornji Vakuf i k.č. 9/63 površine 225 
m2 upisano u zk. ul. br. 178 k.o. Gornji Vakuf, odnosno 
po novom premjeru označeno kao k.č. 1355/2 k.o. 
Gornji Vakuf 

 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
 
- urbanistička suglasnost broj  08/2-23-457/01 

od 30.10.2001 . godine 
- z.k. izvadak broj 344 i 128 k.o. Gornji Vakuf. 
- popisni list broj korisnika 321 k.o. Gornji Vakuf 

 
Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 

 
Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost  za 
izgrañeni objekt utvrñeno je da je na  parcelama iz 
točke 1. izreke ovog 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. izvadcima  broj 344 i 128 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, sami ili preko privremenog staratelja, izjavili da se 
ne protive 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 grañevinskim 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 grañenja za koju se 
naknadno može izdati odobrenje za grañenje , Općinsko 
vijeće može utvrditi trajno pravo korištenja u korist 
graditelja ili njegovih pravnih slijednika uz obavezu 
plaćanja naknade za dodijeljeno zemljište), a u svezi sa 
člankom 29.  točka 3. Odluke o uvjetima i načinu 
dodjele grañevnog zemljišta na korištenje radi grañenja 
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 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 članka 6. i 8. 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:01-05-121/02 
Nadnevak: 12.VI 2002.god.    

 
PREDSJEDATELJ 

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA                      
Nikola Milić,s.r. 

 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
87. Na temelju članaka 17. 48. i 66.  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 
29. i 30. Odluke o uvjetima i načinu dodjele grañevnog 
zemljišta na korištenje radi grañenja ( «Sl. Glasnik 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje « broj 2/02 ) a 
postupajući po zahtjevu Jerke Jurina, sina Ive iz 
Dobrošina, općina Gornji Vakuf-Uskoplje, za 
preuzimanje i dodjelu grañevnog zemljišta u 
društvenom vlasništvu  Prijelazno općinsko vijeće 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj  VI sjednici, 
održanoj dana 12. VI 2002. godine , d o n i j e l o  j e: 
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R J E Š E NJ E 
 
1. a)Izuzima se iz posjeda ranijih korisnika 

neizgrañeno grañevno zemljište označeno kao k.č. 
1833 površine 6458 m2   upisano u z.k. ul. br. 4771 
k.o. Gornji Vakuf kao društveno vlasništvo  sa 
pravom korištenja Huseina Čabre Vejsilova sa 1/1 
dijela, odnosno po novom premjeru označeno kao 
k.č. 418 upisano u popisni list broj korisnika 2152 
do 2161 k.o. Gornji Vakuf na ime Šeketa Mustafe 
Čamka, Šeketa Edhema Sulejman, Šeketa Edhema 
Salko, Šeketa Edhema Mujo, Šeketa Edhema 
Hilmo, Šeketa Edhema Meho, Šeketa Edhema 
Fahrija, Šeketa Edhema Faruk, Šeketa Edhema 
Fahira i Šeketa Edhema Saliha – svi sa po 1/10 
dijela, koji su i stvarni korisnici navedene parcele. 
b)Izuzima se iz posjeda ranijeg korisnika 
neizgrañeno grañevno zemljište označeno kao 
k.č.1832/2 površine 2400 m2 i k.č. 1832/3  
površine 1900  m2 upisano u z.k. ul. br. 3722 k.o. 
Gornji Vakuf  kao društveno vlasništvo sa pravom 
korištenjaAbdulaha Bajraktarevića um. Nazifa sa 
1/1 dijela, odnosno po novom premjeru označeno 
kao k.č. 420 upisane u popisni list broj korisnika 
1327 k.o. Gornji Vakuf na ime Bajraktarević Nazifa. 
Navedene parcele izuzimaju 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 proizvodno-skladišnog  prostora Jerki 
Jurina, sinu Ive  iz Dobrošina, općina Gornji Vakuf-
Uskoplje. 

   
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   
      3132,36 KM  ( slovima:tritisućestotridesetdvije                
      konvertibilnemarkeitridesetšestpfeninga) na             
      račun općine  Gornji Vakuf-Uskoplje u roku od               
     15 dana po pravomoćnosti ovog rješenja. 
 
5. Ukoliko imenovani u roku od jedne godine od 

danpravomoćnosti 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 upotrebu 
objekta , služba nadležna za imovinsko pravne 
poslove donijeti će rješenje o gubitku prava 
korištenja radi grañenja. 

 
6. Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda 

Bugojno da po pravomoćnosti ovog rješenja , na 
osnovu istog i prijavnog lista izvrši brisanje 
uknjiženih korisnika , te izvrši upis prava korištenja 
radi grañenja proizvodno-skladišnog prostora u 
korist  Jerke Jurina, sina Ive iz Dobrošina, općina 
Gornji Vakuf-Uskoplje sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Jerko Jurina, sin Ive iz Dobrošina, 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 u skladu sa urbanističkom 
suglasnosti, neposrednom pogodbom, a uz prethodno 
izuzimanje zemljišta iz točke 1. izreke ovog rješenja od 
uknjiženih korisnika, dodijeli grañevno zemljište u 
društvenom vlasništvu označeno kao k.č. 1833 
površine 6458 m2  upisano u zk. ul. br. 4771 k.o. 
Gornji Vakuf, k.č. 1832/2 površine 2400 m2 i k.č. 
1832/3 površine 1900 m2  upisano u zk. ul. br. 3722 
k.o. Gornji Vakuf. Parcela označena kao k.č. 1833 
odgovara broju novog premjera označenog kao k.č. 
418 upisana u popisni list broj korisnika 2152 k.o. 
Gornji Vakuf, a parcele k.č. 1832/2 i 1832/3 
odgovaraju novom premjeru označenom kao k.č. 420 
upisane u popisni list broj korisnika 1327 k.o. Gornji 
Vakuf. 
 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
  
- urbanistička suglasnost broj  07/1-23-551/01 

od 18.12.2001 . godine 
- z.k. izvadci  broj 4771 i 3722 k.o. Gornji Vakuf. 
- popisni list broj korisnika 2152 i 1327 k.o. 

Gornji Vakuf 
 

Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 
 

Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost utvrñeno je 
da je na  parcelama iz točke 1. izreke ovog rješenja 
predviñena i dozvoljena izgradnja proizvodno-
skladišnog objekta. 

Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenoj 
parceli započeta i djelomično dovršena izgradnja 
objekta u posjedu podnositelja zahtjeva, a da je prema 
z.k. izvadcima  broj 4771 i 3722 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, sami ili preko punomoćnika, izjavili da se ne protive 
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 48. stavak 3. i članka 66. ZGZ-u.  a u 
svezi sa člankom 29. točka 3. i članka 30. Odluke o 
uvjetima i načinu dodjele grañevnog zemljišta na 
korištenje radi grañenja. 
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 članka 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. 
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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:01-05-122/02 
Nadnevak: 12.VI 2002.god.   

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić,s.r. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
88. 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 
29. Odluke o uvjetima i načinu dodjele grañevnog 
zemljišta na korištenje radi izgradnje ( «Sl. Glasnik 
općine Gornji Vakuf « 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 Nasera Mašetića, sina Zuhdije iz Voljevca, 
općina Gornji Vakuf-Uskoplje,  za  dodjelu grañevnog 
zemljišta u društvenom-državnom vlasništvu  Prijelazno 
općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 
VI sjednici, održanoj dana 12. VI 2002. godine,  
d o n i j e l o  j e : 

 
R J E Š E NJ E 

 
1. Naseru Mašetiću, sinu Zuhdije iz Voljevca, općina 

Gornji Vakuf-Uskopljedodjeljuje se i ustupa na 
korištenje radi izgradnje poslovnog objekta 
zemljište označeno kao k.č 1777/4 površine 334 m2  

nastalo od k.č. 1777/3  upisano u z.k. ul. br.942 
k.o. Privor kao društveno vlasništvo sa pravom 
korištenja Zemljoradničke zadruge "Vranica" iz 
Gornjeg Vakufa sa 1/1 dijela, odnosno po novom 
premjeru označeno kao k.č. 91/2 upisano u popisni 
list broj korisnika 438 k.o. Privor 2. 

 
2. Ukoliko imenovani u roku od jedne godine od dana 

pravomoćnosti ovogrješenja 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. 

 
3. Imenovani je dužan platiti naknadu za dodijeljeno 

zemljište u iznosu 
od3507.00KM(slovima:tritisućepestosedamkonverti
bilnihmaraka) 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 poslovnog objekta na 

zemljištu iz točke 1. izreke ovog rješenja u korist 
Nasera Mašetića, sina Zuhdije iz Voljevca, općina 
Gornji Vakuf-Uskoplje sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Naser Mašetić, sin Zuhdije iz Voljevca, 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 grañevno 
zemljište u društvenom-državnom vlasništvu označeno 
kao k.č. 1777/4 nastalo od k.č. 1777/3 upisane u z.k. 
ul. br. 942 k.o. Privor,  odnosno po novom premjeru 
označeno kao k.č. 91/2 iz popisnog lista br. 438 k.o. 
Privor 2.  

Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
  
- urbanistička suglasnost broj 07/1-23-390/02 

od 04.04.2002. godine 
- z.k. izvadak broj 942 k.o. Privor. 
- popisni list broj korisnika 438 k.o. Privor 2. 
 
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. 1777/3 iz z.k.ul. br. 942 k.o. Privor, 
odnosno po novom premjeru označena kao k.č. 91 k.o. 
Privor 2  predviñena i dozvoljena izgradnja poslovno 
objekta kakav je izgrañen, te je u svrhu formiranja 
grañevne parcele izvršeno cijepanje i snimanje 
navedenog zemljišta. 
Novoformirana parcela označena je kao k.č. 1777/4 u 
z.k. ul. br.942 k.o. Privor, a po novom premjeru kao 
k.č. 91/2 k.o. Privor 2. 
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 942   k.o. Privor 
predmetnozemljište neizgrañeno i uknjiženo na 
Zemljoradničku zadrugu "Vranica" iz Gornjeg Vakufa sa 
1/1 dijela, čiji je pravni slijednik  općina Gornji Vakuf-
Uskoplje.  
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 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 
29. točka 3.  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.    
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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 grañevinsko 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:01-05-123/02 
Nadnevak,12.VI 2002.god.     

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić,s.r. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
89. 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 
29. Odluke o uvjetima i načinu dodjele grañevnog 
zemljišta na korištenje radi izgradnje ( «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 Duratbegović Fehima, sina 
Arslana iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja,  za  dodjelu 
grañevnog zemljišta u društvenom-državnom vlasništvu  
Prijelazno općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
na svojoj VI sjednici, održanoj dana 12. VI 2002. 
godine,donijelo je : 

 
R J E Š E NJ E 

 
1. Fehimu Duratbegoviću, sinu Arslana dodjeljuje se i 

ustupa na korištenje radi izgradnjeposlovnog 
prostora grañevinsko zemljište označeno kao k.č 
11/52 površine 47 m2 nastalo od k.č.11/13  
upisano u z.k. ul. br. 3412 k.o. Gornji Vakuf kao 
društveno vlasništvo sa pravom korištenja SIZ-a 
za stambeno-komunalnu djelatnost Gornji Vakuf 
sa 1/1 dijela, odnosno po novom premjeru 
označeno kao k.č. 1092/6 upisano u popisni list 
broj korisnika 452 k.o. Gornji Vakuf. 

2. Ukoliko imenovani u roku od jedne godine od 
dana pravomoćnosti ovog rješenja nepodnese 
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 od493.50 KM 
(slovima:četristodevedesettrikonvertibilnemarkeipe
desetpfeninga).                              

 

4. Imenovani je dužan platiti naknadu za rentu ( 
pogodnost ) u iznosu 
od806.40KM(slovima:osamstošestkonvertibilnihmar
akaičetrdesetpfeninga). 

 
5. Naknade iz točki 4. i 5. izreke ovog rješenja 

imenovani je dužan platitina  račun općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje u roku od 15 dana po 
pravomoćnosti ovog rješenja. U protivnom gubi 
pravo na dodijeljeno zemljište. 

 
6. Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda 

Bugojno da po pravomoćnost        ovog rješenja , 
na osnovu istog i prijavnog lista izvrši upis prava 
korištenja radi            izgradnje poslovnog 
prostora na zemljištu iz točke 1. izreke ovog 
rješenja u korist           Fehima Duratbegovića, sina 
Arslana iz  Gornjeg Vakufa-Uskoplja sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Fehim Duratbegović, sin Arslana  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 dodijeli grañevno 
zemljište u društvenom-državnom vlasništvu označeno 
kao k.č. 11/52, nastalo od 11/13 upisane u z.k. ul. br. 
3412 k.o. Gornji Vakuf, što odgovara novom premjeru 
označenom kao k.č. 1092/6 iz popisnog lista broj 
korisnika 452 k.o. Gornji Vakuf.    

 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
  

- urbanistička suglasnost broj 07/1-23-32/02 
od 15.01.2002. godine 

- z.k. izvadak broj 3412 k.o. Gornji Vakuf. 
  

Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 
 
Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost  za 
izgrañeni objekt utvrñeno je da je na  parceli označenoj 
kao k.č.11/13 iz z.k.ul. br.3412 k.o. Gornji Vakuf  
predviñena i dozvoljena izgradnja   poslovnog objekta 
kakav je izgrañen, te je u svrhu formiranja grañevinske 
parcele izvršeno cijepanje i snimanje navedenog 
zemljišta. 
Novoformirana parcela označena je kao k.č.11/52 u z.k. 
ul. br.3412 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 3412  k.o. Gornji Vakuf 
predmetno zemljište neizgrañeno i uknjiženo na SIZ za 
stambeno-komunalnu djelatnost 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 grañevnom zemljištu u društvenom 
vlasništvu na kojem je izgrañena zgrada bez prava 
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korištenja zemljišta radi izgradnje za koju se naknadno 
može izdati odobrenje za grañenje , 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 
29.  točka 3. alineja   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 točki 3. i 4. izreke ovog rješenja temelji se na 
odredbi članka 68. ZGZ-u, a njena visina utvrñena ja na 
osnovu članaka 2. i 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) i članka  8. 
Odluke o osnovama i mjerilima za utvrñivanje visine 
naknade za dodijeljeno gradsko grañevno zemljište , 
ureñenje gradskog grañevnog zemljišta i naknade za 
korištenje gradskog grañevnog zemljišta ( «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:01-05-124/02 
Nadnevak, 12.VI 2002.god.  

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić,s.r. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
90. Na temelju članaka 17. i 66..  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 29. Odluke o uvjetima i 
načinu dodjele grañevnog zemljišta na korištenje radi 
izgradnje ( «Sl. Glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje « 
broj 2/02 ) a postupajući po zahtjevu Ive Juričević, sina 
Ljupka iz Ploče, općina Gornji Vakuf-Uskoplje, za 
preuzimanje i dodjelu grañevnog zemljišta u 
društvenom vlasništvu  Prijelazno općinsko vijeće 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj VI sjednici, 
održanoj dana 12.VI 2002.godine, d o n i j e l o  j e: 
 

R J E Š E NJ E 
 

1. Izuzima se iz posjeda ranijih korisnika neizgrañeno 
grañevno zemljište označeno kao k.č. 24/206 
površine 352 m2 nastalo od k.č. 24/99 upisano u 
zk. ul. br. 104 k.o. Gornji Vakuf kao društveno 
vlasništvo sa pravom korištenja Hatidže Agić, um. 
Lutve sa 43/288 dijela, Zibe Agić, roñ. Šupić sa 
35/144 dijela, Hanumice Ribić, udt. Kujadinović sa 
175/576 dijela i Farzile Ždralović, kći Uzeira sa 

175/576 dijela.Navedene parcele izuzimaju 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 stambenog objekta Neziru 
Kujadinoviću, sinu Emina 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 

458,50 KM 
slovima:četiristopedestosamkonvertibilnihmarakaip
edesetpfeninga)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 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 
upotrebu objekta , služba nadležna za imovinsko 
pravne poslove donijeti će rješenje o gubitku 
prava koristenja radi izgradnje. 

 
6. Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog 

suda Bugojno da po pravomoćnosti ovog rješenja 
, na osnovu istog i prijavnog lista izvrši brisanje 
uknjiženih korisnika , te izvrši upis prava korištenja 
radi izgradnje  stambenog objekta u korist  iz 
Nezira Kujadinovića iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja sa 
1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Nezir Kujadinović, sin Emina 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 korisnika, dodijeli grañevno zemljište u 
društvenom vlasništvu označeno kao k.č. 24/206 
površine 352 m2 nastalo od k.č. 24/99 upisano u zk. ul. 
br. 104 k.o. Gornji Vakuf, odnosno po novom premjeru 
označeno kao k.č. 2122/2 k.o. Gornji Vakuf. 
 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
  
- urbanistička suglasnost broj  08/2-23-346/01 

od 14.08.2001 . godine 
- z.k. izvadak broj 104 k.o. Gornji Vakuf 
 

Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost za izgrañeni 
objekt utvrñeno je da je na  parceli iz točke 1. izreke 
ovog rješenja predviñena i dozvoljena izgradnja 
poslovno-stambenog objekta, pa je u svrhu formiranja 
grañevinske parcele izvršeno cijepanje navedenog 
zemljišta. 
Novoformirana parcela označena je kao k.č. 24/206 u 
zk. ul. br. 104 k.o. Gornji Vakuf. 
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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 104  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, sami ili putem privremenog staratelja, izjavili da se 
ne protive 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 
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 grañenje , Općinsko 
vijeće može utvrditi trajno pravo korištenja u korist 
graditelja ili njegovih pravnih sljednika uz obavezu 
plaćanja naknade za dodijeljeno zemljište), a u svezi sa 
člankom 29.  točka 3. 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 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 članka 6.  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:01-05-125/02 
Nadnevak:12.VI 2002.god.      

 
PREDSJEDATELJ  

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA   
   Nikola Milić,s.r 

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

91.  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 VI 
sjednici održanoj dana 12. lipnja 2002. godine, donijelo 
je : 

Z A K L J U Č A K 
o Prijedlogu mjera i aktivnosti saniranja 

nelegalnih deponija smeća na području općine 
Gornji Vakuf - Uskoplje 

 
1. Prihvaća se Prijedlog mjera i aktivnosti 

saniranja nelegalnih deponija smeća na 
području općine Gornji Vakuf – Uskoplje , 
Službe za stambeno komunalne poslove, 
obnovu i zaštitu okoliša , od 
21.05.2002.godine. 

 
2. Za provoñenje mjera i aktivnosti iz točke 1. 

ovog Zaključka zadužuje se Općinski načelnik, 
Zamjenik načelnika i Služba za stambeno 
komunalne poslove, obnovu i zaštitu okoliša. 

 
3. Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja 

u " Službenom glasniku općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje ". 

 
Broj: 01-05-126/02 
Nadnevak, 12. lipnja 2002. god. 

 PREDSJEDATELJ 
    PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
         Nikola Milić,s.r. 

 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
92. 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 VI sjednici održanoj 
dana 12. lipnja 2002. godine, donijelo je; 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju Povjerenstva za ustroj lokalnih 

medija 
 

I 
 
U   Povjerenstvo za ustroj lokalnih medija na području 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje imenuju se: 
 
1. Đuro Hrćan ,   
2. Bajro Ljubunčić, 
3. Milka Tokić, 
4  Ešref Karamustafić,   
5. Josip Šenda, 

II 
 
Zadatak Povjerenstva je da utvrdi prijedlog rješenja za 
funkcioniranje lokalnih medija na području općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje.   
              III 
 
Rješenje stupa na snagu danom objave u " Službenom 
glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
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Broj: 01-05-127/02 
Nadnevak, 12. lipnja 2002.god. 

   PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA  

Nikola Milić,s.r. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
93.  Na temelju  članka 51 i 111 Statuta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje( " Službeni glasnik općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje " br. 1/01 ), i članka 31. 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 VI sjednici održanoj dana 12. lipnja  2002. 
godine, donijelo je: 

O D  L  U  K  U 
o  suglasnosti na razrješenje imenovanja 

Pomoćnika načelnika Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje 

 
I 

 
Daje se suglasnost na  razrješenje  gosp. Admira 
Zekotića, Pomoćnika načelnika za stambeno komunalne 
poslove, obnovu i zaštitu okoliša općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje , prema rješenju Općinskog načelnika općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje, broj  02-34-638/02 od 
26.04.2002.godine. 
   II 
 
Ova Odluka  stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se u " Sl. glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj: 01/1-05-128/02 
Nadnevak, 12.lipnja 2002.god. 
                   PREDSJEDATELJ
    PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA

                      Nikola Milić,s.r. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
94.  Na temelju članka 51 i 111  Statuta općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje( " Službeni glasnik općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje " br. 1/01 ), i članka 31. 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 VI sjednici održanoj dana 12. lipnja 2002. 
godine, donijelo je: 

O D  L  U  K  U 
o  suglasnosti na imenovanje 

Pomoćnika načelnika Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje 

 
I 

 
Daje se suglasnost na  imenovanje   gosp. Saliha 
Muftića dipl.ing.maš., za Pomoćnika načelnika za 
stambeno komunalne poslove, obnovu i zaštitu okoliša 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje , prema rješenju 
Općinskog načelnika općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 
broj 02-34-718 od 12.06.2002.godine.  
 

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

Broj: 01/1-05-129/02 
Nadnevak, 12. lipnja 2002.god. 
                                                       PREDSJEDATELJ

   PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nikola Milić,s.r. 

 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
95.  Na temelju članka  111. stavak 3.  Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje ( " Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje ", br. 1/01 ) i članka 30.i 34. 
Poslovnika o radu Prijelaznog općinskog vijeća Gornji 
Vakuf – Uskoplje ( " Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje " br. 1/01 ) Prijelazno općinsko vijeće  na 
svojoj  VI sjednici održanoj dana 12.lipnja 2002. 
godine, donijelo je : 
 

Z A K L J U Č A K 
o realizaciji članka 3. stavak 2. Sporazuma za 

općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
 
1. Pokreće se inicijativa za rješavanje priznanja 

akata nepriznatog Općinskog vijeća Uskoplja i 
njihovih posljedica u suradnji sa Županijskom 
Vladom sukladno sa člankom 3 stavak 2. 
Sporazuma o Općini Gornji Vakuf – Uskoplje  ( 
"Sl. novine Federacije BiH broj 45/01). 

 
2. Za pripremu realizacije inicijative zadužuje se 

Općinski načelnik, Zamjenik načelnika ,Tajnik i 
Predsjedatelj Općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje. 

 
3. Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja 

u " Službenom glasniku općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje ". 

 
Broj: 01-05-130/02 
Nadnevak, 12. lipnja 2002. god. 
        PREDSJEDATELJ  
  PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

             Nikola Milić,s.r. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
96.  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 VI 
sjednici održanoj dana 12. lipnja 2002. godine, donijelo 
je : 

Z A K L J U Č A K 
o pokretanju inicijative za imenovanje 

Povjerenstva za utvrñivanje spisa stanova na 
kojima postoji stanarsko pravo 

 
1. Pokreće se inicijativa za imenovanje 

Povjerenstva za utvrñivanje spisa stanova na 
kojima postoji stanarsko pravo na području 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje. 

 
2. Zadužuje se vijećnik Josip Šenda , kao 

predlagač zaključka  da za narednu sjednicu 
predloži sastav i zadatak Povjerenstva iz točke 
1. ovog zaključka. 
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3. Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja 
u " Službenom glasniku općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje ". 

 
Broj: 01-05-131/02 
Datum, 12. lipnja 2002. god.    
                    PREDSJEDATELJ  
     PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

            Nikola Milić,s.r. 
 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  
Akti Načelnika : 
 
97. Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
-OPĆINSKI NAČELNIK- 
 
Broj: 02-34-638/02 
Dana, 26.04.2002.god. 
 
Temeljem članka 46. Zakona o Županijskoj upravi 
Županije Središnja Bosna, ("Službene novine Županije 
Središnja Bosna ", br. 5/98), te članka 51 . i 114 
Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje ("Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", 1/01), Općinski 
načelnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje, uz suglasnost 
Zamjenika općinskog načelnika, d o n o s i ; 
 

R J E Š E N J E 
o razrješenju dužnosti pomoćnika načelnika za 
stambeno komunalne poslove, obnovu i zaštitu 

okoliša općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
 

1. Admir Zekotić, diplomirani inženjer grañevinarstva, 
iz Gornjeg Vakufa – Uskoplja, razrješava se 
dužnosti pomoćnika načelnika za stambeno – 
komunalne poslove, obnovu i zaštitu okoliša općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje , na osobni zahtjev, radi 
odlaska na novu dužnost , sa danom 30.04. 
2002.godine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Ovo rješenje objaviti u "Službenom glasniku općine 

Gornji Vakuf – Uskoplje". 
 

           OPĆINSKI NAČELNIK, 
Dževad Agić, dipl. ing.maš. 

 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
98. Bosna i Hercegovina 
 Federacija Bosne i Hercegovine 
 Županija Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE 
- OPĆINSKI NAČELNIK – 
 
Broj: 02-34-718 
Nadnevak, 12.06.2002.god. 
 
Temeljom članka 51 i 114 . Statuta općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje( " Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje ", br. 1/01 ), Općinski načelnik uz suglasnost 
Zamjenika  načelnika općine Gornji Vakuf – Uskoplje , 
je dana 12.06. 2002. godine donio : 

 
R J E Š E N J E 

o imenovanju Pomoćnika načelnika za stambeno 
komunalne poslove ,obnovu i zaštitu okoliša 

općine Gornji Vakuf - Uskoplje 
 
1. Za Pomoćnika načelnika za stambeno komunalne 

poslove, obnovu i zaštitu okoliša općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje imenuje se :  

         
  Salih Muftić,dipl.ing.maš. iz Gornjeg Vakufa- Uskoplje 
 
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u " Sl. glasniku općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje ". 

 
           OPĆINSKI NAČELNIK  
    Dževad Agić,dipl.ing.maš. 
 

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