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SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE GORNJI VAKUF – USKOPLJE 

Godina II , broj 5                         23. 09. 2002.                     Hrvatski jezik 
 
99.  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 Gornji Vakuf – 
Uskoplje na svojoj VII sjednici održanoj 12. rujna 2002. 
godine, donijelo je : 

Z A K L J U Č A K 
o izvješću Općinskog tužiteljstva Bugojno 

 
1. Usvaja se Izvješće o radu Općinskog 

tužiteljstva Bugojno za 2001. godinu br.  A-
br.97/02 od 26.08. 2002. godine. 

 
2. Zaključak stupa na snagu danom objave u " Sl. 

glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 
 
Broj: 01-05-173/02 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
12. rujna 2002. godine       
                                PREDSJEDATELJ 

 PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
      Nikola Milić, prof. 

 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
100.  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 Gornji Vakuf – 
Uskoplje na svojoj VII sjednici održanoj 12. rujna 2002. 
godine, donijelo je : 

Z A K L J U Č A K 
o izvješću Općinskog suda Bugojno 

 
1. Usvaja se Izvješće o radu Općinskog suda Bugojno 

za 2001. godinu br. SU-437/02  od 26.07. 2002. 
godine. 
 

2. Zaključak stupa na snagu danom objave u " Sl. 
glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 

 
Broj: 01-05-174/02 
Gornji Vakuf-Uskoplje    
12. rujna 2002. godine                    
                                                         PRESJEDATELJ 
                             PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
       Nikola Milić, prof. 
 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
101.  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 Gornji Vakuf – 
Uskoplje na svojoj VII sjednici održanoj 12. rujna 2002. 
godine, donijelo je : 

 
Z A K L J U Č A K 

o izvješću Općinskog pravobraniteljstva Bugojno 
 
1. Usvaja se Izvješće o radu Općinskog 

pravobraniteljstva Bugojno za 2001. godinu br. br. 
JP-15/02 od januara 2002.godine. 
 

2. Zaključak stupa na snagu danom objave u " Sl. 
glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 

 
Broj: 01-05-175/02 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
12. rujna 2002. godine      PREDSJEDATELJ 

 PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
      Nikola Milić, prof. 

 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
102.  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 Gornji Vakuf – 
Uskoplje na svojoj VII sjednici održanoj 12. rujna 2002. 
godine, donijelo je  

Z A K L J U Č A K 
o informaciji o razrezu poreznih obveza za 

2001. godinu i naplati u 2002. godini 
 
1. Prihvata se Informacija o razrezu poreznih obveza 

za 2001. godinu i naplati poreza za 2002. godinu. 
Ispostava Porezne uprave Gornji Vakuf – Uskoplje 
br.    10-6-4/01-15-140/02 od 25.08. 2002. godine. 
 

2. Zadužuje se Općinski načelnik i njegov Zamjenik i 
nadležna općinska služba da za narednu sjednicu 
sačine cjelovitu Informaciju o prijavljenim 
gospodarskim društvima i samostalnim 
gospodarstvima na području općine Gornji Vakuf-
Uskoplje. 

  
3. Zaključak stupa na snagu danom objave u " Sl. 

glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 
 
Broj: 01-05-176/02 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
12. rujna 2002. godine    
                    PREDSJEDATELJ 

 PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
       Nikola Milić, prof. 

 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
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103.  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 Gornji Vakuf – 
Uskoplje na svojoj VII  sjednici održanoj 12. rujna 
2002. godine, donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o informaciji o izvršenju proračuna općine 

Gornji Vakuf – Uskoplje za razdoblje 1-
6/2002.god. 

 
1. Prihvata se Informacija o izvršenju proračuna 

općine Gornji Vakuf – Uskoplje  za razdoblje  1 – 
6/2002. godine. 

 
2. Zaključak stupa na snagu danom objave u " Sl. 

glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 
 
Broj: 01-05-177/02 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
12. rujna 2002. godine    
                                PREDSJEDATELJ 

 PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
      Nikola Milić, prof. 

 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
104.  Na temelju članka 29. stavak 5 i članka 41. 
stavak 3. Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje (" 
Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje" br. 
1/01), te članka 23. Poslovnika o radu Prijelaznog 
općinskog vijeća Gornji Vakuf- Uskoplje ( " Sl. glasnik 
općine Gornji Vakuf –Uskoplje"  " br. 1/01 ), Prijelazno 
općinsko vijeće Gornji vakuf – Uskoplje", na svojoj VII 
sjednici održanoj dana 12. rujna 2002. godine, donijelo 
je; 

O D L U K U 
o rotaciji čelnih dužnosnika  općine 

Gornji Vakuf – Uskoplje 
 

I 
 
Utvrñuje se rotacija čelnih dužnosnika općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, tako da imenovane osobe preuzimaju 
slijedeće dužnosti: 
 
1. Neñad Kićin iz Voljevaca, dužnost Predsjedatelja 

Prijelaznog općinskog vijeća općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje 

 
2. Nikola Milić iz Gornjeg Vakufa – Uskoplja, dužnost 

Zamjenik predsjedatelja  Prijelaznog općinskog 
vijeća općine Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
3. Zrinko Tokić iz Gornjeg Vakufa – Uskoplja, dužnost 

Općinskog načelnika općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje 

 
4. Dževad Agić, iz Gornjeg Vakufa – Uskoplja, dužnost 

Zamjenika općinskog načelnika općine Gornji Vakuf 
- Uskoplje  

II 
 
Utvrñuje se rotacija predsjedatelja i zamjenika 
predsjedatelja Povjerenstva Prijelaznog općinskog 

vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje  tako da preuzimaju 
sljedeće dužnosti; 
 
1. Nikola Milić,  dužnost Predsjedatelja Povjerenstva 

za posredovanje 
2. Neñad Kičin, dužnost Zamjenika Predsjedatelja 

Povjerenstva za posredovanje 
3. Kičin Neñad, dužnost Predsjedatelja Povjerenstva 

za predstavke i žalbe 
4. Nikola Milić,  dužnost Zamjenika Predsjedatelja 

Povjerenstva za predstavke i žalbe 
 

III 
 
Rotacija čelnih dužnosnika  općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje izvršit će se 01.10. 2002.godine. 
 

IV 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u " 
Službenom glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj: 01-05-178/02 
Gornji Vakuf- Uskoplje 
12. rujna 2002. godine 
                   PREDSJEDATELJ 
      PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

      Nikola Milić, prof 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
105.  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 Gornji Vakuf – 
Uskoplje na svojoj VII sjednici održanoj 12. rujna 2002. 
godine, donijelo je : 
 

Z A K L J U Č A K 
o nacrtu Odluke o komunalnom redu na 
teritoriji općine Gornji Vakuf - Uskoplje 

 
1. Prihvata se nacrt Odluke o komunalnom redu na 

teritoriji općine Gornji Vakuf – Uskoplje, kao dobar 
temelj  za izradu prijedloga Odluke o komunalnom 
redu na teritoriji općine Gornji  Vakuf – Uskoplje, te 
utvrñuje obveza predlagatelja  da dostavi prijedlog 
Odluke o komunalnom redu za narednu sjednicu 
Prijelaznog općinskog vijeća Gornji  Vakuf – 
Uskoplje. 

  
2. Zaključak stupa na snagu danom objave u " Sl. 

glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 
 
Broj: 01-05-179/02 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
12. rujna 2002. godine                                                                
                                                        PREDSJEDATELJ 

                PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA
    Nikola Milić, prof. 

 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
106.  Na temelju članka 38. točka 2. Statuta općine 
Gornji Vakuf (" Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje ", br. 1/01), a u svezi sa člankom 10. Zakona o 
pripadnosti javnih prihoda u Županiji Središnja Bosna  i 
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financiranja Županije Središnja Bosna ("Službene 
novine Županije Središnja Bosna ", br. 4/99 ) Prijelazno 
općinsko vijeće općine Gornji Vakuf – Uskoplje, na 
svojoj VII sjednici održanoj dana 12. rujna 2002. 
godine donosi 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim 

administrativnim pristojbama 
 

Članak 1. 
 
Iza tarifnog broja 12. Odluke o općinskim 
administrativnim pristojbama općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje ( " Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje , 
br. 2/01,2/02), dodaje se novi tarifni broj 12 a , koji se 
odnosi na oblast imovinsko pravnih poslova i koji glasi:  
 
1. Za svako rješenje o eksproprijaciji ………….100,00 KM 
2. Za svako rješenje o deeksproprijaciji ………. 50,00 KM 
3. Sve vrste rješenja o uzurpacijama…………..100,00 KM 
4. Sve vrste rješenja o ustupanju na korištenje  
   radi grañenja…………………………………………. 20,00 KM 
5. Ponude nepokretnosti (prodaja i zamjena ) 20,00 KM 
6. Razgraničenje zemljišta u državnom i  
   privatnom  vlasništvu……………………………….70,00 KM 
7. Davanje suglasnosti za otuñenje nedovršenih   
   stambenih objekata………………………………… 30,00 KM 
8. Za sva rješenja za koja nije propisana  
    pristojba…………………………………………………15,00 KM 
 

Članak 2. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u " 
Službenom glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj:01-05-180/02 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
12.rujna 2002.godine 
       PREDSJEDATELJ
    PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA

    Nikola Milić,prof. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
107.  Na temelju članka 58. stavak 3. Zakona o upravi 
u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine 
FBiH ", broj 28/97), članka 52. stavak 3. i članka 111 
stavak 3. Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje ", broj 
1/01), te članka 30. Poslovnika o radu Prijelaznog 
općinskog vijeća  ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje " br. 1/01), Prijelazno općinsko vijeće općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj VII sjednici održanoj 
dana 12. rujna 2002. godine, donijelo je: 
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i 

dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji 
općinskih službi 

 
1. Daje se suglasnost na Pravilnik o izmjeni i dopuni 

Pravilnika o unutarnjoj organizaciji općinskih službi 
za upravu općine Gornji Vakuf – Uskoplje broj :02-
34-1047/02 od  14.08.2002. god. 

 
2. Sastavni dio ovog zaključka je Pravilnik o izmjeni i 

dopuni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji 
općinskih službi . 

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

 
Broj: 01-05-181/02 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
12.rujna 2002.godine 

      PREDSJEDATELJ 
               PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

   Nikola Milić,prof. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
108.  Na temelju članka 58. stavak 2. Zakona o upravi 
u F BiH (" Službene novine FBiH", broj 28/97), članka 
28. Zakona o Županijskoj upravi ("Službene novine 
Županije Središnja Bosna ", broj 5/98 ), te članka 52. 
Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje (" Službeni 
glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ", broj 1/01), a 
nakon konzultacija za Zamjenikom načelnika, Općinski 
načelnik dana 14. kolovoza 2002.godine,donosi: 
 

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

organizaciji općinskih službi za upravu 
 

Članak 1. 
 
U Pravilniku o unutarnjoj organizaciji općinskih službi za 
upravu (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ", 
broj 2/01 i 2/02), u Poglavlju I ( Općinska služba za 
gospodarstvo i financije ) tačci 2. dodaje se nova 
alineja koja glasi: 
 
- prati i proučava propise iz oblasti gospodarstva 

privatizacije poduzeća, rada i radnih odnosa i 
samostalnog privreñivanja. 

 
Članak 2. 

 
U Pravilniku o unutarnjoj organizaciji općinski službi za 
upravu (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf- Uskoplje ", 
broj 2/01 i 2/02), u poglavlju I ( Općinska služba za 
gospodarstvo i financije ) točka 3 mijenja se i glasi : 
 
3. Mlañi samostalni referent za oblast samostalnog 
privreñivanja 
 
- prati i proučava propise iz svoje oblasti 
- pruža stručnu pomoć pravnim i fizičkim osobama iz 

oblasti samostalnog privreñivanja, rada i radnih 
odnosa 

- izrañuje informacije, izvješća i druge materijale iz 
ove oblasti 

- usklañuje red vožnje u lokalnom prijevozu putnika 
- rješava u upravnom postupku u prvom stupnju za 

obavljanje djelatnosti pravnih osoba , fizičkih osoba 
iz oblasti ugostiteljstva djelatnosti i prijevoza za 
osobne potrebe 

- vodi evidenciju iz svoje nadležnosti i izdaje 
uvjerenja na temelju iste 

- obavlja i druge poslove koje mu u nadležnost stavi 
neposredni rukovoditelj 

 
Ovi poslovi spadaju u skupinu poslova osnovnih 
djelatnosti – poslovi upravnog rješavanja, složeni. 
 
Broj izvršitelja: 1 ( jedan) 
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Uvjeti; VŠS ( završen VI stupanj školske spreme ), 
pravnog ,ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera, 
jedna godina radnog iskustva na poslovima upravnog 
rješavanja, položen stručni ispit. 
 

Članak 3. 
 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
unutarnjoj organizaciji općinskih službi za upravu stupa 
na snagu danom dobivene suglasnosti od strane 
Prijelaznog općinskog vijeća općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje. 

Članak 4. 
 
Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji 
općinskih službi za upravu objaviti u  Službenom 
glasniku općine Gornji Vakuf - Uskoplje . 
 
Broj: 02-34-1047/02  
Nadnevak,14.08.2002.god.               

OPĆINSKI NAČELNIK 
Dževad Agić,dipl.ing.maš. 

 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
109.  Na temelju članka 4. stavak 1. i 2. Zakona o 
prometu nepokretnosti ( «Službeni list BiH», 38/78, 
4/79, 29/90, 22/91, 21/92, 3/93 i 18/94 ), članka 38. 
Statuta općine Gornji Vakuf-Uskoplje («Sl. Glasnik 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje» br. 1/01) i članka 22. 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća, Prijelazno općinsko 
vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj VII 
sjednici, održanoj dana 12. rujna 2002.godine  
d o n i j e l o   j e 
 

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

upotrebi  u k.o. Gornji Vakuf 
 

Članak 1. 
 
Utvrñuje se da je izgubila status nekretnine u općoj 
upotrebi nekretnina označena kao k.č. 11/53 površine 
16 m2 upisana u Iskaz I k.o. Gornji Vakuf, kao javno 
dobro - Mali Vrbas, odnosno po novom premjeru 
označena kao k.č. 2299/2 površine 16 m2 upisana u 
popisni list broj korisnika 1469 kao javno dobro - kanal. 
 

Članak 2. 
 
Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda 
Bugojno da izvrši brisanje zemljišta iz članka 1. ove 
Odluke iz Iskaza I i izvrši upis navedenog zemljišta kao 
društveno vlasništvo sa pravom korištenja općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje sa 1/1 dijela. 
 

Članak 3. 
 
U postupku izlaganja na javni uvid podataka o 
nekretninama (katastra nekretnina) brisaće se izvršeni 
upis zemljišta iz članka 1. ove Odluke, a navedeno 
zemljište će se upisati kao društveno vlasništvo sa 
pravom korištenja općine Gornji vakuf-Uskoplje sa 1/1 
dijela. 

Članak 4. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 
«Službenom glasniku» općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 

Broj:01-05-182/02 
Gornji Vakuf - Uskoplje 
12. rujna 2002.godine 
                                                                                            
PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG  OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nikola Milić, prof. 
 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
110. 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 VII sjednici 
održanoj dana 12. rujna 2002. godine, d o n o s i  
 

Z A K LJ U Č A K 
 
1. Daje se suglasnost Stipi Ramčiću, sinu Jakova iz 
Dobrošina, općina Gornji Vakuf-Uskoplje da može 
pristupiti otuñenju-prodaji nedovršenog poslovno-
stambenog objekta izgrañenog na  parcelama 
označenim kao k.č. 1841/1 i 1841/2  upisanim u z.k. ul. 
br. 2215 k.o. Gornji Vakuf i pacelama označenim kao 
k.č. 1840/1 i 1840/2 upisanim u zk. ul. br. 1532 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 ugovora.  

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Stipo Ramčić, sin Jakova iz Dobrošina obratio se putem 
imovinsko pravne službe Prijelaznom općinskom vijeću 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje sa zahtjevom za davanje 
suglasnosti za prodaju nedovršenog stambenog objekta 
kako je prikazano u izreci ovog zaključka. 

 
U provedenom postupku utvrñeno je: 
       
- Općinsko vijeće Općine Uskoplje  na sjednici 

održanoj dana 26.09.1997. godine donijelo je 
rješenje broj 06-369/1/97 i rješenje broj 06-
369/2/97 kojim se  grañevno zemljište iz točke 1. 
izreke ovog zaključka dodjeljuje Stipi Ramčiću sinu 
Jakova radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta 
i isto je uknjiženo u  u z.k. uredu Općinskog suda 
Bugojno u korist imenovanog sa 1/1 dijela u z.k. ul. 
br. 1532 i 2215 k.o. Gornji Vakuf. 

 
- Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na 

navedenoj parceli izveden pretežiti dio radova. 
 

- Zbog  gradnje kuće na drugom mjestu 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 nosilac  ostvarenog 
prvenstvenog prava korištenja radi grañenja, odnosno 
prava korištenja radi grañenja, bio spriječen 
opravdanim razlozima nastaviti grañenje (teška i trajna 
bolest, smrt člana obitelji, smanjenje broja članova 
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porodice, razvod braka, preseljenje u drugo mjesto i sl.) 
ispunjeni su uvjeti za donošenje ovog zaključka, pa je 
riješeno kao u izreci zaključka. 
 
Broj:01-05-183/02 
Gornji Vakuf - Uskoplje 
12. rujna 2002. godine  

PREDSJEDATELJ 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                         Nikola Milić, prof. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
111.  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 osnovu članaka 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 VII sjednici, 
održanoj dana 12. rujna 2002. godine donijelo je 
 

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

neizgrañeno grañevno  zemljište označeno kao k.č. 
1787/2 površine 845 m2 i k.č. 1772/11 ( nastala od 
k.č.1772/2)  površine 167 m2  upisane u zk.ul. br.  
2904 k.o. Gornji Vakuf kao društveno vlasništvo sa 
pravom Sekcije za održavanje pruga u Travniku. 

      Navedeno zemljište preuzima se u korist općine   
      Gornji Vakuf – Uskoplje sa 1/1 dijela. 
 
2. Preuzimanje se vrši radi promjene namjene 

zemljišta , a u cilju ureñenja i privoñenja svrsi istog 
sukladno sa prostorno planskom dokumentacijom. 
 

3. Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda Bugojno će 
nakon pravomoćnosti ovog rješenja izvršiti uknjižbu 
prava korištenja na zemljištu iz točke 1 dispozitiva 
ovog rješenja u korist općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
U cilju ureñenja i privoñenja svrsi zemljišta iz točke 1. 
dispozitiva ovog rješenja izvršena je promjena namjene 
istog. 
Predmetno zemljište je prema zemljišnim knjigama 
upisano na ime Sekcije za održavanje pruga u Travniku 
, a isto im je dodijeljeno na besplatno korištenje radi 
izgradnje željezničke stanice. Zemljište je u 
nesmetanom posjedu općine već duže od trideset 
godina, od kada u našoj općini ne postoji željeznica. 
Na osnovu gore izloženog riješeno je kao u dispozitivu 
ovog rješenja. 
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU 
 
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba , ali se može 
pokrenuti upravni spor kod Županijskog / Kantonalnog 
suda u Travniku u roku od 30 dana od dana prijema 
ovog rješenja. 
 
Broj:01-05-184/02 
Gornji Vakuf – Uskoplje 

12.rujna 2002.godine    
                    PREDSJEDATELJ 

  PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA  
    Nikola Milić,prof. 

 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
112. 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 Stanka Zeko, sina Ante, iz 
Paloća, općina Gornji Vakuf-Uskoplje, za preuzimanje i 
dodjelu grañevnog zemljišta u društvenom vlasništvu  
Prijelazno općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
na svojoj VII sjednici, održanoj dana 12. rujna 2002. 
godine  d o n i j e l o  j e 

 
R J E Š E NJ E 

         
1. Izuzima se iz posjeda ranijeg korisnika neizgrañeno 

grañevno zemljište označeno kao k.č. 1844 
površine 1910 m2 upisano u zk. ul. br. 2207 k.o. 
Gornji Vakuf kao društveno vlasništvo sa pravom 
korištenja Ante Jerkovića, Jozinog sa 1/1 dijela.   
       

      Navedena parcela izuzima se u korist općine Gornji   
      Vakuf-Uskoplje sa 1/1 dijela. 
 
2.    Grañevno zemljište navedeno u točki 1. izreke ovog 

rješenja dodjeljuje se i    ustupa na korištenje radi 
izgradnje poslovno-stambenog objekta Stanku 
Zeko,      sinu Ante iz Paloća, općina Gornji Vakuf-
Uskoplje. 

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

4. Imenovani je dužan platiti rentu u iznosu od 
991,75  KM (slovima: 
devestodevdesetijednakonvertibilnamarkaisedamde
setpetpfeninga)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 korištenja 
radi grañenja. 

 
6. Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda 

Bugojno da po pravomoćnosti     ovog rješenja , na 
osnovu istog i prijavnog lista izvrši brisanje 
uknjiženog      korisnika , te izvrši upis prava 
korištenja radi grañenja  poslovno-stambenog      
objekta u korist  , općina Gornji Vakuf-Uskoplje sa 
1/1 dijela. 
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O b r a z l o ž e nj e 
 
Stanko Zeko, sin Ante iz Paloća, općina  Gornji Vakuf-
Uskoplje, obratio se putem Općinske službe za 
imovinsko pravne poslove i katastar Prijelaznom 
općinskom vijeću općine Gornji Vakuf-Uskoplje sa 
zahtjevom da mu se sukladno sa urbanističkom 
suglasnosti, neposrednom pogodbom, a uz prethodno 
izuzimanje zemljišta iz tačke 1. izreke ovog rješenja od 
uknjiženog korisnika, dodijeli grañevno zemljište u 
društvenom vlasništvu označeno kao k.č. 1844 
površine 1910 m2  upisano u zk. ul. br. 2207 k.o. Gornji 
Vakuf. 
 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
  
- urbanistička suglasnost broj  07/1-23-692/02 

od 16.05.2002 . godine 
- z.k. izvadak broj 2207 k.o. Gornji Vakuf 

Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost za 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 2207 k.o. 
Gornji Vakuf predmetno zemljište neizgrañeno i 
uknjiženo na korisnika iz točke 1. izreke ovog rješenja. 
Imovinsko pravna služba saslušala pravnog slijednika je 
uknjiženog korisnika, a isti je izjavio da se ne protivi 
izuzimanju navedenog zemljišta i dodjeli istog u korist 
podnositelja zahtjeva, budući da se vodi kao goli 
zemljišnoknjižni korisnik.  
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 grañevinskom 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 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  korisnik odrekao 
naknade za izuzeto zemljište u korist i u ime 
podnositelja zahtjeva, odlučeno je kao u točki 3. izreke 
ovog rješenja. 
Odredba točke 4. izreke ovog rješenja temelji se na 
odredbi članka 68. ZGZ-u, a njena visina utvrñena ja na 
temelju članka 6.  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:01-05-185/02 
Gornji Vakuf - Uskoplje 
12. rujna 2002.godine  

PREDSJEDATELJ 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić , prof 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
113.  Na temelju članaka 17. i 66. i 68.  Zakona o 
grañevnom zemljištu ( «Sl. list SR BiH» br. 
34/86,1/90,29/90  i  «Sl. list R BiH», br. 3/93) i članka 
7. Odluke o uvjetima i načinu dodjele grañevnog 
zemljišta na korištenje radi grañenja ( «Sl. Glasnik 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje « broj 2/02 ), Odluke o 
gubitku statusa nekretnine u općoj upotrebi u k.o. 
Gornji Vakuf («Sl. Glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje», broj 5/02) , a postupajući po zahtjevu Abida 
Muminovića, sina Mehmeda iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, 
za  dodjelu grañevnog zemljišta u društvenom-
državnom vlasništvu  Prijelazno općinsko vijeće općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj VII sjednici, održanoj 
dana 12. rujna 2002. godine  d o n i j e l o  j e 

 
R J E Š E NJ E 

 
1. Abidu Muminoviću, sinu Mehmeda dodjeljuje se i 

ustupa na korištenje radi proširenja     grañevne 
parcele, grañevno zemljište označeno kao k.č. 
11/53 površine 16 m2  k.o.      Gornji Vakuf kao 
društveno vlasništvo sa pravom korištenja općine 
Gornji Vakuf-     Uskoplje sa 1/1 dijela. Navedeno 
zemljište odgovara broju novog premjera      
označenom kao k.č. 2299/2 površine 16 m2 
upisane u popisni list broj korisnika 1469     k.o. 
Gornji vakuf.        
    

2. Imenovani je dužan platiti naknadu za dodijeljeno 
zemljište u iznosu od 168,00      KM(slovima: 
stošezdesetosamkonvertibilnihmaraka). 

 
3. 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 korištenja radi grañenja. 

 
4. Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda 

Bugojno da po pravomoćnosti ovog rješenja , na 
osnovu istog i prijavnog lista izvrši brisanje u , te 
izvrši upis prava korištenja radi proširenja grañevne 
parcele u korist Abida Muminovića, sina Mehmeda 
iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja sa 1/1 dijela. 
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O b r a z l o ž e nj e 
 
Abid Muminović, 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, dodjeli  
zemljište iz točke 1. izreke ovog rješenja, radi 
proširenja grañevinske parcele. 
 

Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
  
- urbanistička suglasnost broj  08/2-23-443/00 

od 26.10.2001 . godine. 
- Rješenje o utvrñivanju prvenstvenog prava 

radi grañenja broj 06/2-31-410/02 od 
11.04.2002. godine. 

- popisni list broj korisnika 1469 k.o. Gornji 
Vakuf. 
 

Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost  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 proširen objekt koji je izgrañen na parceli broj 
k.č. 17/37 na kojem je utvrñeno prvenstveno pravo 
korištenja radi grañenja u korist Abida Muminovića, sina 
Mehmeda. 
Iako upisano u Iskaz I kao javno dobro, utvrñeno je da 
zemljište iz točke 1. izreke ovog rješenja više ne služi 
kao takvo, pa je Prijelazno općinsko vijeće na ovoj 
sjednici Donijelo Odluku o gubitku statusa nekretnine u 
općoj upotrebi u k.o. Gornji Vakuf broj 5/02.                                                                      
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. 
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 
fizičkim i pravnim osobama na korištenje radi izgradnje 
trajnih objekata (prema zk. 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 obvezu plaćanja naknade za dodijeljeno 
zemljište), a u vezi sa člankom 7. alineja d) i 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. 
Odredba točki 2. izreke ovog rješenja temelji se na 
članku 68. ZGZ-u a njena visina utvrñena je na temelju 
članka 2. i 3. Odluke o utvrñivanju visine naknade za 
grañevno zemljište u društvenom vlasništvu koje se 

preuzima od ranijih vlasnika («Sl.glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje» broj 1/02) .   
Odredba o gubitku prava korištenja zbog prekoračenja 
rokova iz točke 3. 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:01-05-186/02 
Gornji Vakuf - Uskoplje 
12. rujna 2002.godine   

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG  OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Milić, prof 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
114.  Na temelju članaka 17. i 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 grañenja ( «Sl. Glasnik 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje « broj 2/02 ), a 
postupajući po zahtjevu Omera Filipovića sin Hamdije iz 
Gornjeg Vakufa-Uskoplja, za preuzimanje i dodjelu 
grañevnog zemljišta u društvenom vlasništvu  Prijelazno 
općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 
VII sjednici, održanoj dana 12. rujna 2002. godine   
d o n i j e l o  j e 
 

R J E Š E NJ E 
 
1. Omeru Filipoviću, sinu Hamdije dodjeljuje se 

iustupana korištenje radi izgradnje      garaže 
grañevno zemljište označeno kao k.č. 1475/105 
površine 305 m2 upisano      u zk, 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. Imenovani je dužan platiti naknadu za dodijeljeno 
zemljište u iznosu od 3202,50KM(slovima: 
tritisučedvjestodvijekonvertibilnemarkeipedesetpfen
inga). 

 
3. Imenovani je dužan platiti rentu u iznosu od 48,82    

KM(slovima:četrdesetosamkonvertibilnihmarakaiosa
mdesetdvijepfeninge) na račun općine       Gornji 
Vakuf-Uskoplje u roku od 15 dana po 
pravomoćnosti ovog rješenja. 

 
4. 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 korištenja radi grañenja. 
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5. Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda 
Bugojno da po pravomoćnost      ovog rješenja , na 
osnovu istog i prijavnog lista izvrši brisanje u , te 
izvrši upis      prava korištenja radi grañenja  
garažnog objekta u korist  Omera Filipovića, sina      
Hamdije iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Omer Filipović, sin Hamdije 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, dodjeli grañevno 
zemljište iz točke 1. izreke ovog rješenja. 
 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
- urbanistička suglasnost broj  08/1-23-394/01 

od 21.01.2002 . godinez.k. izvadak broj 3894 
k.o. Gornji VakufUvidom u priloženu 
urbanističku suglasnost  utvrñeno je da je na  
parceli iz točke 1. izreke ovog rješenja 
predviñena i dozvoljena izgradnja garaže sa 
drvarnicom. 

 
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 3894 k.o. 
Gornji Vakuf i 2822   predmetno zemljište neizgrañeno 
i uknjiženo na korisnika iz točke 1. izreke ovog 
rješenja.   Imajući u vidu naprijed navedeno, a 
na temelju članka 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. 

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 
fizičkim i pravnim osobama na korištenje radi izgradnje 
trajnih objekata (prema zk. 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 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 
grañevno zemljište na kojem je bespravno izgrañen 
objekt čija je legalizacija, odnosno pravna sanacija 
odobrena.   
Odredba točki 2.i 3. izreke ovog rješenja temelje se na 
članku 68. ZGZ-u a njena visina utvrñena je na temelju 
članka 2. i 3. Odluke o utvrñivanju visine naknade za 
grañevinsko 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 grañevinsko zemljište, ureñenje 
gradskog grañevnog zemljišta i naknade za korištenje 

gradskog grañevnog zemljišta ( «Sl. glasnik općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje» broj : 1/02) .    
Budući da su se zemljišnoknjižni  korisnik odrekao 
naknade za izuzeto zemljište u korist i u ime 
podnositelja zahtjeva, odlučeno je kao u točki 3. izreke 
ovog rješenja. 
Odredba o gubitku prava korištenja zbog prekoračenja 
rokova iz točke 4. 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:01-05-187/02 
Gornji Vakuf - Uskoplje 
12. rujna 2002.godine  

    PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG  OPĆINSKOG VIJEĆA 

        Nikola Milić,prof. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
115. 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 Semira Husaka, sina Himze iz 
Gornjeg Vakufa-Uskoplja, za preuzimanje i dodjelu 
grañevnog zemljišta u društvenom vlasništvu  Prijelazno 
općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 
VII sjednici, održanoj dana 12. rujna 2002. godine   
d o n i j e l o  j e 
 

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

neizgrañenograñevno zemljište: a)  k.č. 1755/3     
površine 341 m2 nastalo od k.č. 1755/2 upisano u 
zk. ul. br. 1038 k.o. Gornji Vakuf kao      društveno 
vlasništvo sa pravom korištenja Šerife Redžebašić, 
rodj. Salihić sa 1/8 dijela,      Arzije Redžebašić 
Salihove sa 7/24 dijela, Amne Redžebašić Salihove 
sa 7/24 dijela i     Jusufa Redžebašića Salihovog sa 
7/24 dijela. 
 b) k.č. 1764/24 površine 71 m2 nastalo od k.č. 
1764/5 upisano u zk. ul. br. 2822 kao      
društveno vlasništvo sa pravom korištenja Blaške 
Batinića pok. Tadije sa 1/12 dijela, Pere     Čagelja 
pok. Jure sa 1/24 dijela, Luce Čagelj rodj. Batinić 
sa 5/24 dijela, Mate Bošnjaka      pok. Joze sa 1/6 
dijela, Frane Bošnjaka pok. Joze sa 1/6 dijela, 
Dragice Bošnjak pok. Joze      sa 1/6 dijela, Stipe 
Bošnjak pok. Joze sa 1/6 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-stambenog objekta Semiru 
Husaku, sinu Himze iz      Gornjeg Vakufa-Uskoplja. 
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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 

613,90  KM (slovima:     
šestotrinaestkonvertibilnihmarakaidevedesetpfening
a) 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 
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  Semira Husaka, sina Himze iz 
Gornjeg Vakufa-Uskoplja sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 
 

Semir Husak, sin Himze 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  od uknjiženih 
korisnika, dodijeli grañevno zemljište u dodjeli grañevno 
zemljište iz točke 1. izreke ovog rješenja. 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
- urbanistička suglasnost broj  07/1-23-406/02 

od 10.04.2002 . godine 
- z.k. izvadak broj 1038 i 2822 k.o. Gornji Vakuf 

Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost za 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 djelomično izgrañen objekt u posjedu 
podnositelja zahtjeva, a da je prema z.k. izvacima  broj 
1038 i 2822  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 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 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  korisnik odrekao 
naknade za izuzeto zemljište u korist i u ime 
podnositelja zahtjeva, odlučeno je kao u točki 3. izreke 
ovog rješenja. 
Odredba točke 4. izreke ovog rješenja temelji se na 
odredbi članka 68. ZGZ-u, a njena visina utvrñena ja na 
temelju članka 6. i 8. Odluke  o osnovama i mjerilima za 
utvrñivanje visine naknade za dodijeljeno gradsko 
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:01-05-188/02 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
12. rujna 2002.god.      

PREDSJEDATELJ 
 PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

     Nikola Milić,prof. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
116. 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," br. 
2/02) , a postupajući po zahtjevu  Anñelke Batinić, kći 
Ivana iz Krupe, općina Gornji Vakuf-Uskoplje,, za 
preuzimanje i dodjelu grañevnog  zemljišta u 
društvenom vlasništvu Prijelazno općinsko vijeće općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj VII sjednici, održanoj 
dana 12. rujna 2002. godine, donijelo je 
 

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

grañevno zemljište označeno kao k.č. 2332/2 
površine 720 m2 nastalo od k.č. 2332 upisano u 
zk.ul. br. 834 k.o. Gornji Vakuf, kao društveno 
vlasništvo sa pravom korištenja Slavka Barnjaka 
Nikinog sa 1/1 dijela. 
Navedena parcela izuzima se u korist općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje sa 1/1 dijela. 

 
2. Grañevno zemljište navedeno u točki 1. izreke ovog 

rješenja dodjeljuje se i ustupa na korištenje radi 
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izgradnje stambenog objekta Anñelki Batinić, kći 
Ivana, općina Gornji Vakuf-Uskoplje. 

      
3. Imenovana nije dužna platiti naknadu za 

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

 
4. Imenovana je dužna platiti rentu u  iznosu od 

334,60 KM ( slovima: tristotinetridesetlčetiri i 
šezdeset pfeninga ) 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 korištenja radi grañenja. 

 
6. Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda 

Bugojno da po pravomoćnosti ovog rješenja ,na 
osnovu istog i prijavnog lista izvrši brisanje 
uknjiženog korisnika, te izvrši prava korištenja radi 
grañenja stambenog objekta u korist Anñelke 
Batinić, kći Ivana iz Krupe, općina Gornji Vakuf-
Uskoplje sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Pero Milić, sin Mije iz Vrsa, 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 
uknjiženog korisnika, dodijeli grañevinsko zemljište u 
društvenom vlasništvu označeno kao k.č. 2332/2 
površine 720 m2 nastalo od k.č. 2332 upisano u zk. ul. 
br. 834 k.o. Gornji Vakuf. 
 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
  
- urbanistička suglasnost broj  07/1-23-552/02 

od 24.04.2002 . godine 
- z.k. izvadak broj 834 k.o. Gornji Vakuf 

Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost za utvrñeno 
je da je na  parceli iz točke 1. izreke ovog rješenja 
predviñena i dozvoljena izgradnja stambenog objekta, 
pa je ova služba izvršila cijepanje. Novoformirana 
parcela označena je kao k.č. 2332/2 u zk. ul. br. 834 
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 834 k.o. 
Gornji Vakuf predmetno zemljište neizgrañeno i 
uknjiženo na korisnika iz točke 1. izreke ovog rješenja. 
Imovinsko pravna služba saslušala je uknjiženog 
korisnika, a isti je izjavio da se ne protivi izuzimanju 
navedenog zemljišta i dodjeli istog u korist podnositelja 
zahtjeva. Imajući u vidu naprijed navedeno, a na 
temelju članaka 6. i 25. stavak 1. Zakona o 
grañevinskom 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 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  korisnik odrekao 
naknade za izuzeto zemljište u korist i u ime 
podnositelja zahtjeva, odlučeno je kao u točki 3. izreke 
ovog rješenja. 
Odredba točke 4. izreke ovog rješenja temelji se na 
odredbi članka 68. ZGZ-u, a njena visina utvrñena ja na 
temelju  članka 6.  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:01-05-189/02 
Gornji Vakuf - Uskoplje 
12.rujna 2002.godine   

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

    Nikola Milić,prof. 
      
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
117. 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," br. 
2/02) a postupajući po zahtjevu  Slavka Boškića sina 
Branka iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, općina Gornji Vakuf 
– Uskoplje , za preuzimanje i dodjelu grañevnog  
zemljišta u društvenom vlasništvu Prijelazno općinsko 
vijeće općine Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj  VII 
sjednici, održanoj dana 12. rujna 2002. god.  donijelo je 

 
R J E Š E N J E 

 
1. Izuzima se iz posjeda ranijih korisnika neizgrañeno 

grañevno zemljište označeno kao k.č.  2399/1 
površine 705 m2 upisano u zk.ul. br. 4748 k.o. 
Gornji Vakuf kao društveno vlasništvo sa pravom 
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korištenja Stipe Kolaka Markova sa 5/288 dijela, 
Serafine Kolak, Markove sa 5/288 dijela, Anke 
Smoljo , pok. Joze sa 11/64 dijela, Marka Kolaka, 
pok. Marka sa 1/720 dijela, Josipa Kolaka, 
pok.Marka sa 1/720 dijela, Ljube Kolaka pok. 
Marka sa 1/720 dijela, Anke Smoljić , udat. Bradić 
sa 11/256 dijela, Ivice Smoljića Ivinog sa 11/256 
dijela, Dragice Smoljić, udate Bikić sa 11/256 
dijela, Stipe Smoljić , pok.Ivana sa 55/256 dijela, 
Kate Šandrk , rodj. Šimić sa 13/129 dijela, Tome 
Čonde Jozinog sa 13/96 dijela, Ljube Čonda udate 
Bikić sa 13/192 dijela,Nikole Kolaka Ivanovog sa 
1/720 dijela, Nevenke Zeljković udate Burin sa 
11/256 dijela, Zore Zeljković udate Šenda sa 
11/256 dijela, Milke Tirić rodj. Zeljković sa 11/256 
dijela, Nikole Zeljković sa 1/1800 dijela, Luce 
Kolak, rodj. Bandić sa 1/3600 dijela,Stipe Kolak 
pok. Pere sa 1/3600 dijela , Ane Soldo rodj.Kolak 
sa 1/3600 dijela i Pave Kolak pok. Pere sa 1/3600 
dijela. Stvarni korisnici navedene parcele su 
Dragica Bikić  rodj. Smoljić , Anka Bradić rodj. 
Smoljić i Ivica Smoljić sin Ive. 
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 Slavku 
Boškiću sinu Branka 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 

949,20 KM ( slovima devestočeterdesetdevet i 
dvadeset pfeninga ) 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 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     Slavka  Boškića  sina Branka   iz   
       Gornjeg Vakufa –       Uskoplja sa 1/1 dijela.  
 

O b r a z l o ž e nj e 
 
Slavko Boškić, sin Branka 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 grañevinsko zemljište u društvenom vlasništvu 
označeno kao k.č. 2399/1 površine 705 m2  upisano u 
zk. ul. br. 4748k.o. Gornji Vakuf. 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
  
- urbanistička suglasnost broj  07/1-23-287/01 

od 30.11.2001 . godine 
- z.k. izvadak broj 4748 k.o. Gornji Vakuf 

Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost za 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 djelomično izgrañen objekt u posjedu 
podnositelja zahtjeva, a da je prema z.k. izvatku  broj 
4748  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 i 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. 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 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 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 
temelju 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:01-05-190/02 
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Gornji Vakuf - Uskoplje 
12. rujna 2002. godine   

  PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

   Nikola Milić,prof. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
118. 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 Pere Milića sina Mije, iz Vrsa, 
općina Gornji Vakuf-Uskoplje, za preuzimanje i dodjelu 
grañevnog zemljišta u društvenom vlasništvu  Prijelazno 
općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 
VII sjednici, održanoj dana 12. rujna 2002. godine 
 d o n i j e l o  j e 
 

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

grañevno zemljište označeno kao k.č. 2119/13 
površine 540 m2 upisano u zk. ul. br. 2972 k.o. 
Gornji Vakuf kao društveno vlasništvo sa pravom 
korištenja Stipana Matana pok. Mijata sa 1/1 dijela.  
Navedena parcela izuzima se u korist općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje sa 1/1 dijela. 

 
2.    Grañevno zemljište navedeno u točki 1. izreke ovog 

rješenja dodjeljuje se i      ustupa na korištenje 
radi izgradnje poslovno-stambenog objekta Peri 
Miliću, sinu     Mije iz Vrsa, općina Gornji Vakuf-
Uskoplje. 

   
3. Imenovani nije dužan platiti naknadu za dodijeljeno 

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

 
4. Imenovani je dužan platiti rentu u iznosu od 

653.10  KM (slovima:                 
šestopedesettrikonvertibilnemarkeidesetpfeninga)n
a 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 grañenja. 

 
6. Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda 

Bugojno da po       pravomoćnosti  ovog rješenja , 
na osnovu istog i prijavnog lista izvrši 
brisanjeuknjiženih korisnika te izvrši upis prava 
korištenja radi grañenja  stambenog       objekta u 
korist  Pere Milića, sina Mije iz Vrsa, općina Gornji 
Vakuf-Uskoplje sa       1/1 dijela. 

 
 
 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 
Pero Milić, sin Mije iz Vrsa, općina  Gornji Vakuf-
Uskoplje, obratio se putem Općinske službe za 
imovinsko pravne poslove i katastar Prijelaznom 
općinskom vijeću općine Gornji Vakuf-Uskoplje sa 
zahtjevom da mu se sukladno sa urbanističkom 
suglasnosti, neposrednom pogodbom, a uz prethodno 
izuzimanje zemljišta iz točke 1. izreke ovog rješenja od 
uknjiženog korisnika, dodijeli grañevno zemljište u 
društvenom vlasništvu označeno kao k.č. 2119/13 
površine 540 m2  upisano u zk. ul. br. 2972 k.o. Gornji 
Vakuf. 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
  
- urbanistička suglasnost broj  07/1-23-363/02 

od 28.03.2002 . godine 
- z.k. izvadak broj 2972 k.o. Gornji Vakuf 

Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost za utvrñeno 
je da je na  parceli iz točke 1. izreke ovog rješenja 
predviñena i dozvoljena izgradnja stambenog objekta. 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenoj 
parceli  izgrañen objekt u posjedu podnositelja 
zahtjeva, a da je prema z.k. izvatku  broj 2972  k.o. 
Gornji Vakuf predmetno zemljište neizgrañeno i 
uknjiženo na sukorisnike iz točke 1. izreke ovog 
rješenja. Imovinsko pravna služba saslušala je 
uknjiženog korisnika, a isti je izjavio da se ne protivi 
izuzimanju navedenog zemljišta i dodjeli istog u korist 
podnositelja zahtjeva.  Imajući u vidu naprijed 
navedeno, a na temelju članaka 6. i 25. stav 1. Zakona 
o grañevnom zemljištu (u daljnjem tekstu ZGZ), kojim 
je odreñeno da općina raspolaže gradskim grañevnim 
zemljištem, te da u cilju privoñenja svrsi istog donosi 
rješenje o preuzimanju zemljišta, to je ovo Vijeće 
riješilo kao u točki 1. izreke rješenja. 
Odredba točke 2. izreke ovog rješenja temelji se na 
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 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  korisnik odrekao 
naknade za izuzeto zemljište u korist i u ime 
podnositelja zahtjeva, odlučeno je kao u točki 3. izreke 
ovog rješenja. 
Odredba točke 4. izreke ovog rješenja temelji se na 
odredbi članka 68. ZGZ-u, a njena visina utvrñena ja na 
osnovu članka 6.  Odluke  o osnovama i mjerilima za 
utvrñivanje visine naknade za dodijeljeno gradsko 
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:01-05-191/02 
Gornji Vakuf - Uskoplje 
12.rujna 2002. god.   

   PREDSJEDATELJ 
 PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

      Nikola Milić,prof 
       

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
119. Na temelju članka 38. točka 2. Statuta općine 
Gornji Vakuf (" Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje ", br. 1/01), a u svezi sa člankom 5. Zakona o 
financiranju premjera  i uspostavljanju katastra 
nekretnina i rješavanja imovinsko pravnih odnosa koji 
su u funkciji uspostavljanja katastra nekretnina 
("Službeni list SRBiH br. 36/90 i 14/91), Prijelazno 
općinsko vijeće općine Gornji Vakuf – Uskoplje, na 
svojoj VII sjednici, održanoj dana 12. rujna 2002.godine 
donosi; 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o učešću posjednika i vlasnika 

nekretnina u financiranju izrade katastra 
nekretnina područja općine 

 
Članak 1. 

 
U članku 2. Odluke o učešću posjednika i vlasnika 
nekretnina u financiranju izrade katastra nekretnina 
područja općine ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf 
– Uskoplje ", br. 3/02) , tarifni broj 3. mijenja se i glasi: 
 
- Za sve spiskove prigovora po kojima je postupljeno i 
po kojima se donosi rješenje plaća se 30,00 KM. 
  

Članak 2. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u " 
Službenom glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj:01-05-192/02 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
12. rujna 2002.godine       
                                   PREDSJEDATELJ 

  PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
        Nikola Milić, prof 

 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
120. Na temelju članka 100. Zakona o prostornom 
ureñenju ("Sl.list RBiH", br. 9/87, 23/88, 24/89 , 10/90, 
14/90,15/90,14/91,16/92,25/04 i 20/95) , 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 Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj VII sjednici 
održanoj dana 12. rujna 2002. godine, donijelo je  

 
O D L U K U 

o pristupanju izrade izmjene i dopune 
Reguliranih planova u naselju Gornji Vakuf – 

Uskoplje 

Članak 1. 
 
U cilju utvrñivanja politike izgradnje, prostornog 
ureñenja  i zaštite okoline pristupa se izradi izmjene i 
dopune Reguliranih planova u naselju Gornji Vakuf – 
Uskoplje. 

Članak 2. 
 
Nosilac pripreme Plana je Općinski načelnik općine 
Gornji  Vakuf – Uskoplje, a nosilac izrade Plana je 
Općinska služba za urbanizam i graditeljstvo općine 
Gornji  Vakuf-Uskoplje. Rok za izradu izmjene i dopune 
reguliranog  plana je 60 dana. 
  

Članak 3. 
 
Prednacrt izmjene i dopune Plana razmatrat će stručno 
povjerenstvo koje  će svojim rješenjem imenovat 
Općinski načelnik i Kolegij Prijelaznog općinskog vijeća 
Gornji Vakuf – Uskoplje, a Prijedlog izmjene i dopune 
Plana i sam Plan, Prijelazno  općinsko vijeće općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje. 

 
Članak 4. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u " Sl. 
glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje ". 
 
Broj: 01-05-193/02 
Gornji Vakuf –Uskoplje 
12. rujna 2002.godine       
                                                        PREDSJEDATELJ 

     PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
        Nikola Milić, prof. 

 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
121.  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 Gornji Vakuf – 
Uskoplje na svojoj VII sjednici održanoj 12. rujna 2002. 
godine, donijelo je : 

 
Z A K L J U Č A K 

o Informaciji o broju poslanih zahtjeva i 
dodijeljenih poduzetničkih kredita Biroa  za 

zapošljavanje Gornji Vakuf - Uskoplje 
 
1. Prima se na znanje Informacija o broju poslanih 

zahtjeva i dodijeljenih poduzetničkih kredita Biroa 
za zapošljavanje Gornji Vakuf – Uskoplje br. 08-
545/02 od 10.09. 2002. godine. 
      

2. Zaključak stupa na snagu danom objave u " Sl. 
glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 

 
Broj: 01-05-194/02 
Gornji Vakuf-Uskoplje    
12. rujna 2002. godine    

PREDSJEDATELJ 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

     Nikola Milić, prof. 
 

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