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SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE GORNJI VAKUF – USKOPLJE 

Godina II , broj 6                         16. 12. 2002.                     Hrvatski jezik 
 
122.  Na temelju članka 111 stavakl 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 VIII sjednici održanoj 28. studenog 
2002. godine, donijelo je : 
 

Z A K L J U Č A K 
o nacrtu Odluke o osnivanju Javne ustanove 

Centra za socijalni rad Gornji Vakuf - Uskoplje 
 
1. Prihvata se nacrt Odluke o osnivanju Javne 

ustanove Centra za socijalni rad  općine Gornji 
Vakuf , kao dobra osnova za izradu prijedloga 
Odluke o osnivanju Javne ustanove Centra za 
socijalni rad Gornji Vakuf – Uskoplje ,te utvrñuje 
obveza predlagatelja  da dostavi prijedlog Odluke o  
osnivanju  Javne ustanove centra za socijalni rad 
Gornji Vakuf – Uskoplje za narednu sjednicu 
Prijelaznog općinskog vijeća Gornji  Vakuf – 
Uskoplje. 

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

glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 
 
 
Broj: 01-05-209/02 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
28. studenog 2002. godine    
 

PREDSJEDATELJ 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nedžad Kićin 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
123.  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 VIII sjednici održanoj 28. studenog 
2002. godine, donijelo je : 
 

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

Gornji Vakuf – Uskoplje za period 1-9/2002.god. 
 

1. Prihvata se Informacija o izvršenju proračuna 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje  za period 1 – 
9/2002. godine. 
 

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

 

 
Broj: 01-05-210/02 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
28. studenog 2002. godine     
 

PREDSJEDATELJ 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nedžad Kićin 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
124. Na temelju članka 31. Zakona o prostornom 
ureñenju ("Sl. list SRBiH", broj 9/87) i Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o prostornom ureñenju 
("Službeni list RBiH",broj 25/94), članka 38. Statuta 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje (" Službeni glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje " br. 1/01),Prijelazno 
Općinsko vijeće Općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 
VIII sjednici, održanoj dana 28. studenog 2002. godine 
donijelo je: 
 

O  D  L  U  K  U 
o komunalnom redu na teritoriji općine Gornji 

Vakuf-Uskoplje 
 

Članak 1. 
 
Ovom Odlukom se ureñuje održavanje čistoće na 
javnim mjestima i korištenje javnih površina u cilju 
zaštite ljudi, zaštite čovjekovog okoliša, osiguranje 
osnovnih higijenskih uvjeta, egzistiranje stanovnika i 
normalnih uvjeta funkcioniranja naselja. 
 

Članak 2. 
 
Sve fizičke i pravne osobe dužne su se pridržavati 
komunalnog reda, propisanog ovom Odlukom. 
Osobe iz prethodnog stavka dužne su da aktivno 
pomažu održavanju komunalnog reda, a naročito: 
da izbjegavaju postupke koji ugrožavaju komunalne 
objekte, druga javna dobra, čovjekov okoliš, život i 
zdravlje ljudi. 
objašnjavaju značaj i potrebu pravilnog odnosa 
državnim i ličnim dobrima potrebu njihove zaštite i 
unapreñenja. 
 

Članak 3. 
 
Komunalni objekti u smislu ove Odluke smatraju se: sve 
zgrade, barake, kiosci, postrojenja, ureñaji, instalacije, 
vodoopskrbni objekti, kanalizacije, ulice, putovi, staze, 
trgovi, stepeništa, razne ograde, mostovi izgrañene 
obale vodotoka, parkirališta, prostori oko autobusnih 
stajališta, parkovi, travnjaci, zelene površine, sportski i 
zabavni tereni, groblja, spomenici, povijesni znakovi i 
obilježja i dr. 
 
 
ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA JAVNIM MJESTIMA 
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  Članak 4. 
 
U održavanju čistoće u smislu odredaba ove Odluke 
spada naročito : 
čišćenje smeća sa javnih površina, pranje asfaltiranih i 
betoniranih površina, polijevanje makadamskih 
površina, pražnjenje, pranje i dezinfekcija i održavanje 
sudova za smeće, odvoženje i deponiranje smeća. 
uklanjanje snijega i leda sa javnih površina i krovova. 
 

 
Članak 5. 

 
U smislu ove Odluke smećem se smatra: 
1. Kućno smeće (razni otpaci ambalaže: papirne, 

plastične, limene, otpaci od hrane, pepeo, razni 
predmeti: stakleni drveni, porculanski, gumeni i 
dr.) 

2. Smeće i drugi manji otpaci koji se stvaraju u 
dvorištima, garažama i šupama. 

3. Kućno smeće iz točke 1. ovog članka koje nastaje u 
poslovnim zgradama i drugim poslovnim 
prostorijama. 

4. Napuštena vozila i druge glomazne stvari ( 
namještaj, aparati iz domaćinstva), zemlja, pijesak, 
šljunak, šuta i šljaka iz kotlovnica, otpaci 
grañevnog materijala ( blokovi, betonski komadi, 
crijep i sl.), industrijski otpaci, ambalaža kabasto-
kartonska, limena ,drvena, i plastična. 

5. Otpalo lišće sa drveća i ostale vegetacije. 
 

 
Članak 6. 

 
Javnim površinama u smislu ove odluke smatraju se: 
1. Ulica (pločnik i kolovoz), parkirališta u naseljima, 

putovi, prilazi, prelazi, pristupni putovni mostovi tj. 
(površine javnog prometa). 

2. Autobusni kolodvori gradskog i meñugradskog 
saobraćaja i parking prostori. 

3. Pijace 
4. Parkovi, spomen groblja, drvoredi, park šume i 

groblja. 
5. Sportski rekreativni i  zabavni tereni na otvorenom 

prostoru. 
6. Javna kupališta (plaže i bazeni). 
7. Dvorišta stambenih i drugih zgrada. 
8. Neograñeni prostori izmeñu i oko zgrada i 

neizgrañeno grañevno zemljište (placevi, stovarišta 
i sl.) 

9. Obale korita i potoka 
 

 
Članak 7. 

 
Potencijalno zarazni i kontaminirani materijal i biološki 
konfinskanti  i drugi otpaci u industrijskim i drugim 
proizvoñačkim , zdravstvenim i veterinarskim 
organizacijama uništavaju se, odnosno uklanjaju, po 
postupku koji zadovoljava, sanitarno-higijenske uvjete, 
na način da se izbjegne ugrožavanje životnog okoliša. 
Industrijski proizvoñači čije otpatke ne uklanja 
organizacija za čistoću, dužni su da sami uništavaju, tj. 
uklanjaju otpatke na način da se izbjegne ugrožavanje 
čovjekove okoline. 
 

 

Članak 8. 
 
Čišćenje se obavlja u vrijeme i na način da što manje 
smeta noćnom miru grañana i gradskom saobraćaju. 

 
Članak 9. 

 
Održavanje čistoće na javnim površinama, , vrši 
Komunalno poduzeće  Gornji Vakuf-Uskoplje ili neka 
druga organizacija koju ovlasti općina Gornji Vakuf-
Uskoplje. 
Održavanje čistoće na javnim površinama gdje nije 
povjereno organizaciji za čistoću vrše organizacije ili 
drugi organi, grañansko-pravne osobe i pojedinci koje 
te površine koriste, odnosno njima upravljaju. 
 

Članak 10. 
 
Poduzeća, državni i drugi organi uprave, grañansko-
pravne osobe i pojedinci, koji su odgovorni za 
održavanje čistoće na odreñenim javnim površinama, 
mogu ugovorom povjeriti održavanje čistoće organizaciji 
za čistoću. 
Povjeravanjem održavanja čistoće, ne oslobaña 
obveznika o održavanju čistoće iz prethodnog stavka od 
odgovornosti za održavanje čistoće. 

 
Članak 11. 

 
Održavanje čistoće na javnim površinama vrše se 
prema programu i ugovoru održavanja 
čistoće, koje donosi organizacija za održavanje čistoće. 
Ugovor o održavanju čistoće na javnim mjestima 
zajednički sačinjavaju i potpisuju 
Općinski Načelnik i poduzeće za čistoću. 
Suglasnost na program održavanja čistoće daje 
Općinsko vijeće općine Gornji Vakuf -Uskoplje. 
 

Članak 12. 
 
Čišćenje javnih površina vrši se redovno uz obvezu 
ispunjenja sanitarno. higijenskih uvjeta i estetskog 
izgleda. 

 
Članak 13. 

  
Način čišćenja i vrijeme odreñuju se tako da se vodi 
računa o frekvenciji saobraćaja i pješaka kao i o miru 
grañana u sate odmora. Izvanredno čišćenje javnih 
površina vrši se po nalogu komunalne inspekcije. 
 

Članak 14. 
 
Odvoz smeća vrši ovlaštena organizacija po programu. 
Komunalna inspekcija naložit će svojim rješenjem po 
potrebi odvoz smeća i više puta sa mjesta gdje su uska 
grla deponiranja. 
 

 
Članak 15. 

 
Smeće iz stambenih i poslovnih zgrada sakuplja se na 
odreñena mjesta u tipizirane posude (kante , 
kontejnere i vreće) sve uredno zatvorenim i svezanim. 
Broj i tipove posuda za smeće zavisno od namjene 
odreñuje ovlaštena organizacija za odvoz smeća. 
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Članak 16. 
 
Posude za smeće iz stambenih i poslovnih zgrada i 
prostorija drže se na mjestu koje je za to predviñeno 
investiciono-tehničkom dokumentacijom po kojoj su te 
zgrade odnosno prostorije izgrañene. 
Ako mjesto za posude nije predviñeno to mjesto 
sporazumno odreñuju korisnici objekta i poduzeća za 
čistoću, a ako oni ne postignu sporazum mjesto za 
smeće odreñuje rješenjem komunalni inspektor. 
Mjesto posude za smeće ne može se odrediti na 
zajedničkom stepeništu i ulazu u zgradu odnosno 
prostoriju, da je vidljivo sa javne prometnice i ulice i da 
je na udaljenosti od 10 metara , od susjednih 
stambenih zgrada. 
Zabranjena je upotreba prostorija za smeće u druge 
svrhe. 

 
Članak 17. 

 
Mjesto posuda za smeće i korpa za otpatke na javnim 
površinama ,za čiju je čistoću odgovorno poduzeće za 
čistoću u suglasnosti  sa komunalnim inspektorom , a 
na ostalim javnim površinama njihovi korisnici odnosno 
nosioci prava upravljanja tim površinama. 
 

Članak 18. 
 
Tijelo uprave za izdavanje urbanističke suglasnosti i 
upotrebne dozvole za stambenu, poslovnu i dr. zgrade 
neće izdati urbanističku suglasnost odnosno upotrebnu 
dozvolu ako projektiranom dokumentacijom nije 
odreñeno mjesto za posude za smeće. 
 

Članak 19. 
 
Kante za smeće nabavljaju vlasnici, odnosno korisnici 
stambenih ili poslovnih prostorija. 
Komunalno poduzeće nabavlja kante i kontejnere za 
smeće za zgrade u državnom vlasništvu i stalno 
zamjenjuje oštećene kante i kontejnere. 
 

Članak 20. 
 
Prilikom pripremanja smeća za odvoz, iznošenje, 
pražnjenje i odvoz smeća,  djelatnici za čistoću ne smiju 
rasipati smeće, dizati prašinu, stvarati buku, prljati 
mjesta za kante i prilaze tim mjestima. 
Poslije istresanja, odnosno odvoza smeća, djelatnici za 
čistoću dužni su vratiti kante na odgovarajuće mjesto i 
očistiti smeće koje se raspe prilikom istresanja. 
 

Članak 21. 
 
Zabranjeno je u sudove za smeće bacati žar, sipati vodu 
i druge tečnosti, predmete većih dimenzija, te predmete 
koji se u smislu ove odluke ne smatraju smećem. 
Zabranjeno je bacanje smeća pored kanti za smeće. 
Odnošenje krupnih otpadaka (namještaja, dijelova 
namještaja, šporeta, peći za loženje i drugih kućanskih 
aparata) vršit će se po programu organizacije za čistoću 
uz prethodno obavještenje grañana o vremenu i načinu 
odvoženja. 

Članak 22. 
 
Ne može se vršiti iztresanje šljake, tamo gdje se vrši 
loženje za centralno grijanje, na otvorenoj površini, bez 

osiguranja odgovarajućih posuda za sakupljanje šljake 
ili odgovarajućeg prostora. 
Odvoz šljake vrši poduzeće za čistoću  uz postignuti 
dogovor sa korisnikom centralnog grijanja. 
 

Članak 23. 
 
Smeće se deponira na centralno smetlište, koje je u 
nadležnosti ovlaštenog poduzeća za čistoću. 
Ovlaštena poduzeće za čistoću je odgovorna za 
ureñenje, održavanje, deratizaciju, dezinfekciju i ostale 
mjere oko osiguranja smetlišta. 
Centralno smetlište mora biti ograñeno žičanom 
ogradom kako bi se spriječio pristup ljudima i psima 
lutalicama. 
Pristup centralnom smetlištu mora biti asfaltiran ili 
nasut tvrdim materijalom. 
Mjesne zajednice uz suglasnost općine odredit će 
lokacije za smetlište u većim selima u roku od 6. 
mjeseci od dana donošenja ove Odluke. 
 

Članak  24. 
 
Zabranjeno je postavljanje korpi za otpatke na drveća, 
saobraćajne znake te spomenike kulture. 
 

Članak 25. 
 
Na svim javnim mjestima mora biti postavljen dovoljan 
broj korpi za otpatke koje postavlja organizacija za 
čistoću, sukladno  sa programu-ugovoru o održavanju 
čistoće na javnim površinama. 
 

Članak 26. 
 
Pri ureñenju zelenih površina, sjeći stabala na javnim 
površinama obrezivanju i čišćenja granja, materijali i 
otpaci se moraju ukloniti i javne površine očistiti nakon 
izvršenog posla. 
 

Članak 27. 
 
Čišćenje (pražnjenje) septičkih jama vrši se na vrijeme, 
tako da se fekalije ne prelijevaju. 
Čišćenje septičkih jama vrši se na način da se sadržaj iz 
jame ne prosipa, a odvoz fekalija vrši se u specijalnim 
motornim vozilima iz kojih se isti ne mogu prosipati. 
 

Članak 28. 
 
Čišćenje septičkih jama i prijenos fekalija vrši isključivo 
poduzeće za čistoću uz naknadu. 
Fekalije se istresaju isključivo u gradsku kanalizaciju. 
 

Članak 29. 
 
ZABRANJENO JE: 
1. Zauzimanje, ograñivanje i korištenje javne 

površine. 
2. Istresanje grañevinskog i drugog materijala na 

javnu površinu. 
3. Kontinuirano puštanje vode na javne površine ili 

putove. 
4. Ispuštanje fekalija na javnu površinu. 
5. Direktno priključivanje kanalizacije bez prečistaća i 

taložnika. 
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6. Bacanje u vodotoke, na javne površine, van korpi 
za otpatke i van kanti i kontejnera za smeće, 
papira, otpadaka, ambalaže, velikih predmeta, 
smeća, zemlje, pijeska, uginulih životinja i 
otpadaka životinjskog porijekla. 

7. Koristiti javne površine za ostavljanje, smještaj 
ureñaja, kao i drugih stvari starih automobila, 
autumobilskih olupina, napuštenih ureñaja, kao i 
drugih stvari. 

8. Prodavati i izlagati robu ispred trgovina na javnu 
površinu, trotoare ili ulice. 

9. Prljanje, šaranje, oštećivanje zgrada, javnih 
vodotoka, telefonskih, sanitarnih i drugih ureñaja 
kao i njihovih dijelova. 

10. Odvoženje na njive, livade, bašte, javne i druge 
površine otpatke smeća, otpatke  životinjskog 
porijekla kao i upotreba tih otpadaka za ñubrenje. 

11. Sa vozila rasipati materijal po putu i nanositi blato 
po asfaltu i betoniranim površinama. 

12. Pranje svih vrsta vozila u vodotocima i oko 
vodotoka u naseljenim mjestima, na ulicama iz 
gradskog vodovoda. 

13. Odvoženje fekalija na njive ,livade i bašte kao i 
upotreba tih fekalija za ñubrenje. 

14. Priključivanje na vodovod i kanalizacijonu mrežu 
bez odobrenja preduzeća kojem je povjereno 
upravljanje i održavanje navedenih komunalnih 
objekata. 

15. Zavrtanje o odvrtanje ulični ventila i šibera bez 
odobrenja preduzeća kojem je to povjereno. 

16. Spaljivanje smeća i drugih otpadaka u užem 
urbanom naselju općine Gornji Vakuf –Uskoplje 
obuhvaćenim urbanističkim planom. 

 
Članak 30. 

 
Uklanjanje snijega sa trotoara ispred poslovnih objekata 
u dužini ulaza u objekt vrše korisnici objekta. Korisnik 
tih objekata je dužan da nakon čišćenja snijega prostor 
ispred ulaza pospe sa solju.  
Snijeg sa trotoara i kolovoza uklanja i odvozi 
organizacija koja održava čistoću javnih površina, po 
potvrñenom programu rada. 
Prilaze grañevnim objektima od snijega i leda čiste 
vlasnici, odnosno korisnici tih objekata. 
Snijeg sa krovova čiste vlasnici, odnosno korisnici tih 
objekata kada se ocjeni da postoji opasnost za  ljude 
prolaznike. 
Po nalogu komunalne inspekcije ovlaštena organizacija 
će izvršiti čišćenje snijega i leda sa krovova na teret 
vlasnika objekta. 
 

Članak 31. 
 
Prilikom izvoñenja radova na javnim površinama isti se 
moraju na vidljiv način označiti i ograditi. 
Prilikom izvoñenja radova na vanjskom dijelu zgrade ne 
smije se zauzeti površina javnog saobraćaja, na način 
da se onemogući javni saobraćaj, a na oba kraja zgrade 
se postavi znak "upozorenja na opasnost" 
 

Članak 32. 
 
Prilikom izvoñenja radova na površinama javnog 
saobraćaja, izvoñač radova je dužan onemogućiti 
rasturanje materijala (zemlje, pijeska, cementa, kreča i 
sl.) po tim površinama. 

Članak 33. 
 
IZVODITELJ RADOVA DUŽAN JE: 
 
1. Da očisti javne površine ispred i oko gradilišta sve 

dokle dopire rasturanje materijala, blata i drugih 
nečistoća. 

2. Prevoz trošnog materijala za vrijeme rušenja 
objekta mora se izvršiti tako da se isti polijeva da 
bi spriječilo  podizanje prašine, tako da se isto 
polijeva za vrijeme rušenja. 

3. Materijal koji ostaje poslije rušenja objekta mora se 
uklanjati u roku od 24 sata, a po završenom 
rušenju mora se ostaviti uredno i čisto. 

4. Da čisti i pere vozila prije njihovih izlazaka sa 
gradilišta na asfaltirane i betonirane površine. 

5. Da deponuje otpadni grañevinski materijal na 
odreñeno mjesto. 

6. Da onemogući rasturanje grañevinskog materijala 
po javnim površinama i putovima. 

7. Mjesto izvoñenja radova mora biti ograñeno. 
 

Članak 34. 
 
Prilikom izvoñenja radova na javnim površinama otvori 
se moraju na vidljiv način označiti i ograditi, a preko 
prekopa  na javnim površinama kojima se kreću pješaci 
moraju se postaviti prolazi za pješake. 
 

Članak 35. 
 
Organizaciji za čistoću pripada naknada prema 
utvrñenom ugovoru za održavanje čistoće na javnim 
površinama na kojima joj je povjereno održavanje 
čistoće, za odvoz smeća iz stambenih i poslovnih zgrada 
i prostorija za pružanje usluga drugim osobama. 
Naknadu za održavanje čistoće na javnim površinama 
na kojima joj je povjereno održavanje čistoće plaća 
općina iz namjenskih sredstava komunalnih naknada. 
Odvoz smeća sa ostalih javnih površina plaćaju pravne 
osobe i pojedinci  odgovorni za održavanje čistoće  na 
tim površinama. 
Naknadu za iznošenje i odvoz kućnog smeća iz 
stambenih zgrada i stanova plaćaju vlasnici odnosno 
korisnici  stambenih zgrada i stanova. 
Za pražnjenje septičkih jama, odvoz i izručenje fekalija 
naknadu plaćaju vlasnici, odnosno  korisnici zgrade i 
prostorije kojima pripadaju septičke jame, a za stanove 
koji pripadaju državnoj svojini  naknadu plaća korisnik. 
 
 
KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA 
 

Članak 36. 
 
Grañani su dužni da čuvaju zelene površine, nasade i 
ureñaje koji se nalaze na njima.  
 

Članak 37. 
 
Javne površine se mogu prekopavati pod uvjetima ove 
Odluke radi postavljanja, izmjena ili uklanjanja 
podzemnih i nadzemnih instalacija i objekata kao i 
telefonskih, električnih, toplovodnih i drugih vodova kao 
i ureñaja, te instalacija vodovoda, kanalizacije i drugih 
komunalnih objekata. 
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Članak 38. 
 
Prekopavanje javnih površina od strane ustanova i 
drugih pravnih i fizičkih osoba u svezi sa izvoñenjem 
radova može se vršiti samo po prethodno  pribavljenom 
odobrenju od nadležnog organa općine Gornji Vakuf-
Uskoplje. 
Izuzetno od odredaba prethodnog stavka ovog članka, 
prekopavanje se može vršiti i bez prethodnog 
pribavljenog odobrenja, ukoliko se radi o kvarovima koji 
se moraju hitno otkloniti, uz obvezno upoznavanje 
organizacije koja upravlja tim površinama. 
      

Članak 39. 
 
Vršilac prekopavanja mora najkasnije u roku od 7 dana 
dovesti u preñašnje stanje prekopanu površinu, a 
otpatke otkloniti. 
Ukoliko to ne učini nadležni općinski organ uprave će 
putem drugog poduzeća, koje ovlasti općina Gornji 
Vakuf-Uskoplje, te radovi izvesti na trošak obveznika, a 
protiv istog će podnijeti prijavu za učinjeni prekršaj. 
 

Članak 40. 
 
Prekopavanje kolovoza, ukoliko se vrši po širini , mora 
se vršiti u etapama, tako da jedna strana puta bude u 
uvijek slobodna za saobraćaj. 
Ukoliko se prekopavanje trotoara vrši presijecanjem po 
širini, trotoar se može cio  prekopati u tom slučaju 
izvoñač radova dužan je podobnim sredstvima osigurati 
prijelaz preko prekopa. 
 

Članak 41. 
 
Zabranjeno je svako postavljanje tezgi, pulta, štanda i 
ostale opreme koja služi za izlog i prodaju robe na 
javnim površinama, privatnim posjedima kao i na svim 
površinama van pijace, bez odobrenja nadležnog 
općinskog organa. 
Na javnim površinama zabranjeno je postavljanje 
stolova i stolica u vidu terase kao i  izlog robe ispred 
radnji, bez odobrenja nadležnog općinskog organa.  
 

Članak 42. 
 
Za istovar ugljena, drva kao i rezanje i cijepanje drva, 
mora se u prvom redu koristiti vlastiti prostor zemljišta. 
Ako se istovar ogrijeva ne može vršiti na vlastitom 
prostoru uz zgradu ili zemljište, isto se može izuzetno 
učiniti na javnoj površini, s tim da se istovarni predmeti 
moraju ukloniti najkasnije u roku od 24 sata po 
istovaru.  
Istovar se može izvršiti tako da se ne ošteti zgrada, 
pločnik ili ulica i da se ne ometa javni saobraćaj. 
Nakon uklanjanja istovarenog ogrjevnog ili drugog 
materijala korisnik je dužan da očisti javnu površinu po 
potrebi i oprati po nareñenju komunalne inspekcije. 
 

 
Članak 43. 

 
Državni organi , institucije , javna poduzeća i ustanove 
dužni su na zgradama postaviti držače za stjegove. 
 

 
 

Članak 44. 
 
Državni organi, institucije,javna poduzeća i ustanove 
dužni su povodom državnih, federalnih praznika da 
istaknu državne i federalne stjegove na svojim 
zgradama i objektima. 
Stjegovi moraju biti istaknuti uoči praznika, a isti se 
skidaju narednog dana po isteku praznika. 
Stjegovi moraju biti novi, čisti i neoštećeni. 
 

Članak 45. 
 
Održavanje ulične i druge javne rasvjete vrši 
organizacija kojoj se povjere poslovi od strane općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje. 
Održavanje čistoće potoka Barice vrši se tako da je 
svaki vlasnik zemljišta koji graniči sa Baricom ,dužan da 
postavi metalnu rešetku okomito u vodotok te da 
redovno čisti zadržani sadržaj otpada . 
Zabranjuje se priključenje fekalne kanalizacije i 
otpadnih voda u potok-kanal koji ide  od Glavice prema 
rijeci Trnovači. 
 
KAZNENE ODREDBE 
 

Članak 46 . 
 
Za prekršaje iz ove Odluke Općinski komunalni 
inspektor dužan je podnijeti zahtjev za pokretanje 
prekršajnog postupka Općinskom sudu za prekršaje . 
Na osnovu neposrednog uvida, pismene zabilješke 
Policijske uprave te na osnovu neposrednog zapažanja 
grañana. 
Za počinjene prekršaje iz ove Odluke, a za koje je 
odgovorno fizička osoba – grañanin, može se izreći 
mandatna kazna . 
Novac od naplaćenih mandatnih kazni inspektor predaje 
na blagajnu općine. 
 

Članak 47. 
 
Novčanom kaznom od 500 do 2000 KM kaznit će se za 
prekršaj pravna osoba ako potencijalne zarazne i 
kontaminirane materijale, biološke konfiskate ili druge 
otpatke ne uništi, odnosno ne ukloni kako je to 
propisano člankom 7. ove Odluke. 
 
Za prekršaj iz prethodnog stavka kaznit će se 
odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 
50 do 500 KM. 

 
Članak 48. 

 
Novčanom kaznom od 200 do 1000 KM kaznit će se za 
prekršaj pravna osoba: 
ako ne održava čistoću na javnim površinama za čiju je 
čistoću odgovorno (Članak 9.) 
ako postavlja korpe za otpatke na drveće (Članak 24.) 
ako pri ureñenju zelenih površina, sjeći stabala na 
javnim površinama, obrezivanju i  čišćenju drvoreda, 
grmlje i živih ograda za čije ureñenje i održavanje 
odgovorno, a materijale i otpatke ne ukloni nakon 
izvršenog posla (Članak 26.) 
Za prekršaj iz prethodnog stavka kaznit će se i 
odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 
50 do 200 KM. 
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Članak 49. 
 
Novčanom kaznom od 200 do 1000 KM kaznit će se 
pravna osoba ako ne postupi po rješenju komunalne 
inspekcije donesenog sukladno sa ovom Odlukom. 
  
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička 
osoba novčanom kaznom od 100 do 300 KM. 
 

Članak 50. 
  
Novčanom kaznom od 100 do 500 KM kaznit će se za 
prekršaj pravna osoba: 
1. ako prilikom pražnjenja i odvoza smeća isto rasipa, 

diže prašinu, uprlja mjesto za kante i prilaze tim 
mjestima, kao i ako poslije završenog pražnjenja 
kanti iste ne vrati na odgovarajuće mjesto (članak 
20.). 

2. ako se centralna deponija ne održava propisano po 
članku 23. 

3. ako na vrijeme ne vrši čišćenje septičke jame (član 
ak 27.). 

4. ako čišćenje septičkih jama vrši suprotno članku 27. 
stavak 2.  

 
Za prekršaj iz prethodnog stavka kaznit će se i 
odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 
50 do 100 KM. 

Članak 51. 
  
Novčanom kaznom od 50 do 200 KM kaznit će se za 
prekršaj pravna osoba – grañanin: 
1. ako u sudove za smeće baca žar, sipa vodu i druge 

tekućine, kao predmete većih dimenzija (članak 
21.). 

2. ako odvozi fekalije suprotno članku 28. 
 

Članak 52. 
 
Novčanom kaznom od 200 do 1000 KM kaznit će se 
pravna osoba za prekršaj iz članka 29. ove Odluke. 
Odgovorna osoba u pravnoj osobi kao i fizička osoba 
kaznit će se od 80 do 200 KM. 
 

Članak 53. 
 
Novčanom kaznom od 100 do 500 KM kaznit će se 
pravna osoba ako ne ukloni snijeg sa javnih površina, 
trotoara, ulica, ispred ulaza u poslovne objekte i sa 
krovova. 
Odgovorna osoba u pravnoj osobi kao i fizička osoba 
kaznit će se novčanom kaznom od 50 do 100 KM. 
 

Članak 54. 
 
Novčanom kaznom od 200 do 1000 KM kaznit će se za 
prekršaj pravna osoba, izvoditelj radova: 
1. ako postupi suprotno članku 33. ove Odluke. 
2. ako omogući rasturanje materijala po javnim 

površinama tj. saobraćajnicama. 
3. ako na vidljiv način ne označi  izvoñenje radova na 

javnim površinama, te ako takoñer ne ogradi 
otvore na vidljiv način (članak 31. i 34.). 

 
Za prekršaj iz ovog članaka kaznit će se i odgovorna 
osoba u pravnoj osobi kao i fizička osoba novčanom 
kaznom od 50 do 100 KM. 

Članak 55. 
 
Novčanom kaznom od 200 do 1000 KM kaznit će se za 
prekršaj pravna osoba : 
ako prekopava javne površine bez prethodnog 
pribavljenog odobrenja od općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
(članak 38.) 
ako ne postupi sukladno odredbama članka 39. i 40. 
ove Odluke. 
 
Odgovorna osoba u pravnoj osobi kao i fizička osoba 
kaznit će se za prekršaj iz ovog članka novčanom 
kaznom od 100 do 300 KM. 

 
Članak 56. 

  
Novčanom kaznom od 200 do 1000 KM kaznit će se za 
prekršaj pravna osoba: 
1. ako bez odobrenja nadležnog organa općine 

postavi štand, tezgu i sl. za prodaju robe na javnu 
površinu, privatni posjed kao i svaku površinu van 
pijace (članak 42. stavak 1.). 

2. ako bez odobrenja nadležnog organa općine 
postavi stolove i stolice u vidu terase, te izloži robu 
na javnu površinu i trotoare (članak 42. stavak 2). 

3. ako ne ukloni ogrjevni materijal i drugi materijal u 
odreñenom roku i ako ne očisti javnu površinu 
nakon uklanjanja istog.( članak 43). 

 
Odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz ovog 
članka kaznit će se novčanom kaznom od 100 do 300 
KM. 
Za prekršaje iz ovog članka kaznit će se fizička osoba 
mandatnom kaznom u iznosu od 50 KM na licu mjesta. 
 

Članak 57. 
 
Državni organ uprave, institucije, javna poduzeća i 
ustanove  kaznit će novčanom kaznom od 200 do 1000 
KM: 
1. ako na svojim objektima nemaju postavljene 

držače za stjegove (članak 44.). 
2. ako ne postupe sukladno sa odredbama članka 

445. ove Odluke. 
Novčanom kaznom od 50 do 150 KM kaznit će se i 
odgovorna osoba u pravnoj osobi kao i fizička osoba za 
prekršaj po ovom članku. 
 

Članak 58. 
  
Novčanom kaznom od 200 do 1000 KM kaznit će se 
pravna osoba odgovorno za održavanje  ulične i druge 
javne rasvjete, ako redovno i kvalitetno istu ne održava 
(članak 46 stavak 1.). 
Za ovaj prekršaj kaznit će se odgovorna osoba u 
pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 50 do 200 
KM. 

Članak 59. 
 
Novčanom kaznom kaznit će se grañanin koji ne postavi 
metalnu rešetku na potok Baricu  od 50 do 100 KM 
(Članak 46. stavak 2.). 
Novčanom kaznom kaznit će se grañanin koji izvrši 
priključak fekalne kanalizacije i otpadnih voda na potok- 
kanal od Glavice prema rijeci Trnovači od 100-500 KM 
(članak 46. stavak 3.) 
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Članak 60. 
 
Novčanom kaznom od 50 do 200 KM kaznit će se 
prekršaj fizička osoba: 
ako smeće razbacuju  po javnim površinama, 
ako baca smeće pored kante za smeće (članak 21.), 
ako ne ukloni snijeg i led sa trotoara ispred poslovnog 
prostora i ako ne, očisti snijeg sa krova objekta (članak 
30.) 

 
Članak 61. 

 
Novčanom kaznom od 200 do 1000 KM kaznit će se za 
prekršaj pravna osoba ako ne osigura uredno 
deponiranje i odvoz šljake kod centralnog 
grijanja.(članak 22.) 
Odgovorna osoba u pravnoj osobi kao i fizička osoba 
kaznit će se od 50 do 200 KM za prekršaj (članak 22.) 
 

Članak 62. 
 
Nadzor nad provoñenjem ove Odluke vršit će Služba za 
stambeno-komunalne poslove obnovu i zaštitu okoliša 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 

Članak 63. 
 
Novac od kazni se uplaćuje na proračun općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje. 
  

Članak 64. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 
"Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-Uskoplje ". 
 
Broj: 01-05-211/02 
Gornji Vakuf-Uskoplje                                                     
28. studenog 2002.godine 

                                                         
PREDSJEDATELJ  

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nedžad Kičin 

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

125.  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 VIII sjednici 
održanoj dana 28. studenog 2002. godine, donijelo je; 
 

O D L U K U 
o organiziranju Mjesnih zajednica na 

području općine Gornji Vakuf - Uskoplje 
 

I 
 
Prihvata se Organizacija Mjesnih zajednica predložena 
od strane Supervizora za općinu Gornji Vakuf – Uskoplje 
od 15.10.2002.godine , koja je sastavni dio ove odluke. 
 

II 
 
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važe 
postojeće odluke o organiziranju mjesnih zajednica na 
području općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 

III 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u " Sl. glasniku općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje ". 
 
Broj:01-05-212/02 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
28.studenog 2002.god. 

    PREDSJEDATELJ 
    PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA

   Nedžad Kićin  
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
 
OFFICE THE HIGH REPRESENTATIVE 
GORNJI VAKUF – USKOPLJE SUPERVISOR 
 
URED VISOKOG PREDSTAVNIKA 
GORNJI VAKUF - USKOPLJE 
 

 
Organiziranje Mjesnih 

zajednica na području općine Gornji Vakuf-
Uskoplje 

 
I 

 
Na području općine Gornji Vakuf – Uskoplje organiziraju 
se slijedeće Mjesne zajednice: 
 
MZ Voljevac ( Privor) : 
 
- Obuhvata područja naseljenih mjesta Voljevac, 

Seferovići , Zastinje , Pridvorci, Borova Ravan, 
Cvrće, Svilići, Crkvice, Valice, Kozice,Jelići , 
Smrčevice. 

 
MZ Dobrošin:  
 
- Obuhvata područja naseljenih mjesta Dobršin, 

Mračaj i Boljkovac. 
 
MZ Pidriš :  
 
- Obuhvata područje naseljenih mjesta  Pidriš i 

Mačkovac. 
 
MZ Ždrimci :  
 
- Obuhvata područje naseljenih mjesta Seoci 

,Ždrimci i Vrse. 
 
MZ Gornji Vakuf – Uskoplje 1 :  
 
- Obuhvata područje jugoistočnog dijela naseljenog  

mjesta Gornji Vakuf-Uskoplje, do tromeñe 
naseljenih mjesta Uzričje, Mračaj i Gornji Vakuf - 
Uskoplje, zatim ide putem  prema kuku, obodom 
Partizanskog groblja, spušta se na ulicu Iliña, ide 
pravcem prema magistralnom putu M 16. 2, zatim 
regionalnim putem Gornji Vakuf – Uskoplje – Novi 
Travnik do tromeñe naseljenih mjesta Batuša, 
Krupa i Gornji Vakuf- Uskoplje i vraća se granicom 
naseljenih mjesta  Krupa i Gornji Vakuf  – 
Uskoplje u pravcu jugoistoka. 
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MZ Gornji Vakuf-Uskoplje 2: 
 
- Obuhvata dio naseljenog mjesta Gornji Vakuf – 

Uskoplje sjeverozapadno od MZ Gornji Vakuf-
Uskoplje 1 granicom naseljenog mjesta Gornji 
Vakuf - Uskoplje do rijeke Vrbas , vrača se 
uzvodno rijekom Vrbas do mosta na regionalnom 
putu za Novi Travnik, dalje ide regionalnim putem 
u pravcu ulice Ilidža do polazne tačke.  

 
MZ Gornji Vakuf-Uskoplje 3:  
 
- Obuhvata sjeveroistočni dio naseljenog mjesta  

Gornji Vakuf-Uskoplje ( Odvode ) i naseljena 
mjesta Batuša i Krupa.  

 
MZ Uzričje :  
 
- Obuhvata područje naseljenih mjesta Paloč, 

Uzričje, Duša, Mračaj i Jelače. 
 
MZ  Voljice:  
 
- Obuhvata područje naseljenih mjesta Jagnjid, 

Kute, Osredak, Gaj , Vaganjac i  Voljice. 
 
MZ Podgrañe:  
 
- Obuhvata područje naseljenih mjesta Podgrañe, 

Galičica i Šugine Bare. 
 
MZ Bistrica:  
 
- Obuhvata područje naseljenog mjesta Bistrica. 
 
MZ Ploča:  
 
- Obuhvata područje naseljenih mjesta Hrasnica, 

Villić Polje, Ploča i Mošćani. 
 
MZ Grnica :  
 
- Obuhvata područje naseljenog mjesta Grnica. 
 
MZ Paić Polje:  
 
- Obuhvata područje naseljenih mjesta  

Duradbegović Dolac, Paić Polje, Dražev Dolac, 
Donja Ričica, Gornja Ričica, Lužani, Rosulje i 
Humac. 

 
MZ Bojska :  
 
- Obuhvata područje naseljenog mjesta Bojska. 

 
II 

  
Mjesnom zajednicom  u prelaznom periodu rukovodi 
Prijelazni savjet mjesne zajednice koji broje; 

 
- 5 članova za MZ Bojska, Grnica i Pidriš, 
- 7 članova za MZ Voljice, Ploča, Gornji Vakuf-

Uskoplje 1, Gornji Vakuf-Uskoplje 2, Gornji 
Vakuf – Uskoplje 3, Ždrimci , Uzričje, Bistrica , 
Dobrošin i Podgrañe 

- 9 članova za MZ Voljevac i Paić Polje 
 

Mandat Prijelaznih savjeta je najduže tri mjeseca, u 
kojem su dužni donijeti u suradnji sa nadležnom 
Općinskom službom, pripremiti i donijeti Statut mjesne 
zajednice, Poslovnik o radu Savjeta MZ i sprovesti 
izbore za rukovodstva Mjesne zajednice. 

 
Sastav Prijelaznog Savjeta mora održavati zastupljenost 
naseljenih mjesta i nacionalnu zastupljenost prema 
popisu iz 1991. godine. 

 
Prijelazni Savjet ima Predsjednika i Zamjenika 
predsjednika Savjeta, koji ne mogu  biti iz reda  istog 
naroda u onim Mjesnim zajednicama u kojim najmanje 
30% stanovnistva ne pripada istom narodu.  

  
Prijelazne Savjete Mjesnih zajednica imenovat će 
Prijelazno općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje na 
prijedlog zatečenih Savjeta Mjesnih zajednica. 

 
III 

 
Prihvatanjem organizacije mjesnih zajednica od strane 
Prijelaznog općinskog vijeća prestaju važiti postojeće 
organizacije MZ i njeni organi. 
 
Gornji Vakuf-Uskoplje, 15.10.2002.god. 
 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
126.  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 VIII sjednici održanoj 28. studenog 
2002. godine, donijelo je : 
 

Z A K L J U Č A K 
o informaciji o provoñenju javne rasprave za 
izradu prostornog plana Županije Središnja 

Bosna 
 
1. Prijelazno općinsko vijeće Gornji Vakuf – Uskoplje 

prima na znanje informaciju o provoñenju javne 
rasprave za izradu prostornog plana Županije 
Središnja Bosna. 

 
2. Zadužuje se Općinski načelnik i Služba za 

urbanizam i graditeljstvo ,da na      temeljima 
provedene javne rasprave sačine jedinstven tekst 
primjedbi i prijedloga      na Nacrt prostornog plana 
Županije Središnja Bosna. 

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

glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje". 
 
Broj: 01-05-213/02 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
28. studenog 2002. godine      PREDSJEDATELJ 

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nedžad Kićin 

 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
127.  Na temelju članka 111 stavak 3. Statuta općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje (" Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf- Uskoplje" br. 1/01) i članka 30. Poslovnika o 
radu Prijelaznog općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
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Uskoplje  (" Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje " 
, br. 1/01), Prijelazno općinsko vijeće Gornji Vakuf – 
Uskoplje na svojoj VIII sjednici održanoj 28. studenog 
2002. godine, donijelo je  

 
Z A K L J U Č A K 

o objedinjavanju dragovoljnih vatrogasnih 
društava općine Gornji Vakuf –Uskoplje 

 
1. U cilju što učinkovitijeg rada Vatrogasne službe na 

području općine Gornji Vakuf -Uskoplje , te 
smanjenja materijalnih troškova , neophodno je što 
prije objediniti postojeće dragovoljno Vatrogasno 
društvo Gornji Vakuf i dragovoljno Vatrogasno 
društvo Uskoplje u jedno Vatrogasno društvo. 

2. Zadužuje se Komisija za utvrñivanje prijedloga 
organizacije vatrogasne službe na području općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje, da za narednu sjednicu 
Prijelaznog općinskog vijeća dostave konačan tekst 
rješenja o organizaciji vatrogasne službe na 
području općine Gornji Vakuf – Uskoplje. 

 
3. Zaključak stupa na snagu danom objave u " 

Službenom glasniku općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje. 

 
Broj:01-05-214/02                       
Gornji Vakuf- Uskoplje 
28.studenog  2002.god.      PREDSJEDATELJ  

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nedžad Kićin 

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

128.  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 VIII sjednici održanoj 28.studenog 
2002. godine, donijelo je  

 
Z A K L J U Č A K 

o informaciji  povjerenstva za utvrñivanje 
naziva ulica 

 
1. Prihvata se usmena informacija povjerenstva za 

utvrñivanje naziva ulica u Gornjem Vakufu – 
Uskoplju . 

 
2. Zadužuje se povjerenstvo za utvrñivanje naziva 

ulica da ažurira svoj rad u iznalaženju rješenja za 
utvrñivanje naziva ulica u Gornjem Vakufu – 
Uskoplju, te podnese izvješće do naredne sjednice 
Prijelaznog općinskog vijeća općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje. 

 
3. Zaključak stupa na snagu danom objave u " 

Službenom glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
". 

Broj:01-05-215/02              
Gornji Vakuf-Uskoplje      
28.studenog  2002.god.      PREDSJEDATELJ 

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nedžad Kićin 

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

129.  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 VIII sjednici održanoj 28.studenog 
2002. godine, donijelo je  

 
Z A K L J U Č A K 

o informaciji  povjerenstva za ustroj medija 
 
1. Prihvata se  informacija povjerenstva za ustroj 

medija na području općine  Gornji Vakufu – 
Uskoplje od 5.11.2002.godine . 

 
2. Zadužuje se Izvršni organ općine i Povjerenstvo za 

ustroj medija da za narednu sjednicu Prijelaznog 
općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje , sačine 
kvalitetnu informaciju o mogućnostima ustroja 
lokalnog radija općine Gornji Vakuf – Uskoplje. 

 
3. Zaključak stupa na snagu danom objave u " 

Službenom glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
". 

 
Broj:01-05-216/02             
Gornji Vakuf-Uskoplje      
28.studenog 2002.god. 

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nedžad Kićin 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
130.  Na temelju članaka 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 VIII sjednici održanoj 28.studenog 
2002. godine, donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o informaciji o kvalitetu vode u gradskom 

vodovodu 
 
1. Prihvata se  informacija Općinske službe za 

stambeno komunalne poslove, obnovu i zaštitu 
okoliša o kvaliteti vode u gradskom vodovodu u 
Gornjem Vakufu-Uskoplju. 
 

2. Zadužuje se Javno komunalno poduzeće da 
redovno kontrolira kvalitetu vode u gradskom 
vodovodu , sukladno propisima , i o tome 
povremeno obavještavaju Općinsko vijeće.  

 
3. Zadužuje se Općinski načelnik i Služba za 

stambeno komunalne poslove , obnovu i zaštitu 
okoliša da iznañu sredstva i provedu kontrolu 
kvaliteta vode , na preostalom dijelu općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje  , najmanje dva puta godišnje. 

 
4. Zaključak stupa na snagu danom objave u " 

Službenom glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
". 
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Broj:01-05-217/02              
Gornji Vakuf-Uskoplje      
28.studenog  2002.god. 

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Kićin Nedžad 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
131.  Na temelju članka 27. točka f. Zakona o lokalnoj 
samoupravi ("Službene novine Županije Središnja Bosna  
broj 1/98), članka 4. Zakona o komunalnim 
djelatnostima ("Službeni list SR BiH", broj 20/90) te 
članka 38. točka 2. i 6. (Statuta općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje, broj 1/01)Prijelazno općinsko vijeće općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje na svojoj VIII sjednici održanoj 
dana 28. studenog  2002. godine donosi :  

 
O D L U K U 

o izmjenama i dopunama odluke o utemeljenju 
Javnog komunalnog poduzeća " Vrbas" 

Gornji Vakuf – Uskoplje 
 

Članak 1. 
 
U nazivu odluke o utemeljenju Javnog komunalnog 
poduzeća " Vrbas " Gornji Vakuf – Uskoplje (Sl.glasnik 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje , br.3/02)  ime " Vrbas" 
mijenja se u novo ime " Radovina ". 

 
Članak 2. 

 
Ime " Vrbas" u člancima 1,4,5 i 6. mijenja se novim 
imenom " Radovina ". 
 

Članak 3. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 
Službenom glasniku općine Gornji Vakuf Uskoplje. 
 
Broj : 01-05-218/02 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
28. studenog 2002.god.  

PREDSJEDATELJ 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nedžad  Kićin 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
132.  Na temelju članaka 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 VIII sjednici održanoj 28.studenog 
2002. godine, donijelo je  

 
Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na Statut JKP "Radovina" 
Gornji Vakuf - Uskoplje 

 
1. Daje se suglasnost Prijelaznog općinskog vijeća 

Gornji Vakuf – Uskoplje na Statut Javnog 
komunalnog poduzeća " Radovina "Gornji Vakuf-
Uskoplje, od augusta 2002.godine. 
 
 

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

Broj:01-05-219/02              
Gornji Vakuf-Uskoplje      
28.studenog 2002.god. 

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Kićin Nedžad 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
133.  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 VIII sjednici održanoj 28. studenog 
2002. godine, donijelo je  

 
Z A K L J U Č A K 

o informaciji o prijevozu učenika 
 
1. Prihvata se  informacija o prijevozu učenika 

Općinske službe za  društvene djelatnosti i opću 
upravu općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 

 
2. Zaključak stupa na snagu danom objave u " 

Službenom glasniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
". 

Broj:01-05-220/02              
Gornji Vakuf-Uskoplje      
28.studenog  2002.god. 

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Kićin Nedžad 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
134.  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 VIII sjednici 
održanoj dana 28.studenog 2002. godine, donijelo je; 
 

O D L U K U 
o pokretanju inicijative za izradu grba i stijega 

općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
 

I 
 
Ovom odlukom pokreće se inicijativa za izradu grba i 
stijega općine Gornji Vakuf- Uskoplje .  
   

II 
 
Za provoñenje postupka utvrñivanja  prijedloga rješenja 
grba i stijega općine Gornji Vakuf – Uskoplje  imenuje 
se povjerenstvo u sastavu: 
 
1. Nedžad Kićin,     predsjedatelj povjerenstva 
2. Nikola Milić,     zamjenik predsjedatelja 
3. Fatima Hadžimehanović,   član 
4. Jozo Jurina,     član 
5. Sulejman Čajdin,    član 
6. Josip Šenda,     član 
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III 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u " Sl. glasniku općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje ". 
 
Broj:01-05-221/02 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
28.studenog  2002.god. 

PREDSJEDATELJ 
                           PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA  

Nedžad Kićin 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
135. Na temelju članka 69. Zakona o premjeru i 
katastru nekretnina («Sl. list SR BiH» br. 22/84) i članka 
111. Statuta općine Gornji Vakuf-Uskoplje («Sl. Glasnik 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje br. 1/01) Prijelazno 
općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje, na svojoj 
VIII sjednici održanoj dana 28. studenog 2002.  godine  
d o n o s i  
 

Z A K LJ U Č A K 
o utvrñivanju rotacije na mjestu predsjednika i 

zamjenika predsjednika povjerenstva za 
izlaganje podataka o nekretninama i utvrñivanju 

prava na nekretninama za katastarske općine 
Uzričje i Bojska 

 
I 

 
Ovim zaključkom utvrñuje se rotacija na mjestu 
predsjednika povjerenstva za izlaganje podataka o 
nekretninama i utvrñivanju prava na nekretninama za 
katastarske općine Uzričje i Bojska imenovana 
rješenjem Prijelaznog općinskog vijeća broj 01-05-
132/02 od 30.05.2002. godine.  
 

II 
 
Predsjednikom povjerenstva za katastarsku općinu 
Bojska imenuje se dosadašnji zamjenik predsjednika 
Zlatko Zeko, dipl. prav.,a zamjenikom predsjednika 
imenuje se dosadašnji predsjednik  Senada Čatić, dipl. 
prav. 

III 
 
Ovaj zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u 
«Službenom Glasniku općine Gornji Vakuf-Uskoplje». 
 
Broj:01-05-222/02 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
28. studenog 2002.godine   

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nedžad Kičin 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
136. Na temelju članka 4. stavka 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 VIII 
sjednici, održanoj dana 28. studenog 2002. godine  
d o n i j e l o   j e 

 
O D L U K U 

o utvrñivanju gubitka statusa nekretnina u općoj 
upotrebi u k.o. Gornji Vakuf 

 
 

Članak 1. 
 
Utvrñuje se da su izgubile status nekretnine u općoj 
upotrebi nekretnine označene kao k.č. 11/54, površine 
39 m2, k.č. 11/55 površine 39 m2, k.č. 11/56 površine 
39 m2 i k.č. 11/57 površine 39 m2 upisane u Iskaz I k.o. 
Gornji Vakuf, kao javno dobro - Mali Vrbas. 
 

Članak 2. 
 

Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda 
Bugojno da, na temelju ove Odluke i prijavnog lista 
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:01-05-223/02 
Gornji Vakuf - Uskoplje 
28.studenog 2002. godine                        
        PREDSJEDATELJ  

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nedžad Kičin 

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

137.  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 VIII 
sjednici, održanoj dana 28. studenog 2002.godine  d o 
n i j e l o   j e 
 

O D L U K U 
o utvrñivanju gubitka statusa nekretnina 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. 1619/8, površine 
345 m2 upisane u Iskaz I k.o. Gornji Vakuf, kao javno 
dobro – rijeka Krupska, odnosno po novom premjeru 
označeno kao k.č. 2297/4 k.o. upisana u popisni list 
broj korisnika 1469 k.o. Gornji Vakuf 
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Članak 2. 
 
Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda 
Bugojno da, na temelju ove Odluke i prijavnog lista 
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:01-05-224/02 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
28.studenog 2002.god.                       PREDSJEDATELJ  

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nedžad Kičin 

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

138. Na temelju članka 58. stav 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 VIII sjednici 
održanoj dana 28. studenog 2002. godine, d o n o s i  
 

Z A K LJ U Č A K 
 
1. Daje se suglasnost Prijić Besimu i Senadu, sinovima 

Redže iz Voljica, općina Gornji Vakuf-Uskoplje da 
mogu pristupiti otuñenju-prodaji nedovršenog 
stambenog objekta izgrañenog na  parceli 
označenoj kao k.č. 1696/72  upisanoj u zk. ul. br. 
5229 k.o. Gornji Vakuf  kao društveno vlasništvo sa 
pravom korištenja imenovanih sa po 1/2 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 
 
Prijić Besim i Senad, sinovi Redže iz Voljica, općina 
Gornji Vakuf-Uskoplje obratili su se putem službe za 
imovinsko pravne poslove i katastar 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 Gornji Vakuf  na sjednici 

održanoj dana 24.02.2001. godine donijelo je  
Odluku o potvrñivanju Rješenja o dodjeli 
Općinskog načelnika općine Gornji Vakuf broj 
01/1-05-15/01 kojom je potvrñeno i rješenje   
Općinskog načelnika broj 06/1-952-1155/5 od 

18.12.1998. godine, a kojim se  grañevno 
zemljište iz točke 1. izreke ovog zaključka 
dodjeljuje Prijić Besimu i Senadu, sinovima Redže, 
radi izgradnje stambenog objekta i isto je 
uknjiženo u  zk. uredu Općinskog suda Bugojno u 
korist imenovanih sa po 1/2 dijela u zk. ul. br. 
5229 k.o. Gornji Vakuf.    

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

- Zbog  preseljenja u drugo mjesto navedeni nisu 
mogli 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 grañenja, odnosno 
prava korištenja radi grañenja, bio spriječen 
opravdanim razlozima nastaviti grañenje (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 
rješeno kao u izreci zaključka. 
 
Broj:01-05-225/02 
Gornji Vakuf -  Uskoplje 
28. studenog 2002.god. 

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                

Nedžad Kičin 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
139. Na temelju članka 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 člana 
29. Odluke o uvjetima i načinu dodjele grañevnog 
zemljišta na korištenje radi grañenja ( «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 d.o.o."Rose-WOOD" Gornji Vakuf – 
Uskoplje, zastupanom po ravnatelju Čemer Enesu  iz 
Gornjeg Vakufa-Uskoplja općina Gornji Vakuf-Uskoplje, 
za dodjelu grañevnog zemljišta u društvenom-državnom 
vlasništvu  Prijelazno općinsko vijeće općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje na svojoj VIII sjednici, održanoj dana  
28. studenog 2002.godine d o n i j e l o  j e 
 

R J E Š E NJ E 
 
1. Dodjeljuje se i ustupa na korištenje d.o.o."Rose-

Wood" iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, zastupanog po 
ravnatelju Čemer Enesu , radi izgradnje proizvodno 
– poslovnog objekta za obavljanje gospodarske 
djelatnosti  zemljište označeno kao k.č 1633/8, k.č. 
1633/9 , 1633/10 i k.č. 1633/14 k.o. Gornji Vakuf 
upisana u zk.ul. 4698 ,ukupne  površine 6483  m2   
kao društveno vlasništvo sa pravom korištenja  na 
ime općine 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 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 
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izdavanje odobrenja za upotrebu objekta , služba 
nadležna za imovinsko pravne poslove donijeti će 
rješenje o gubitku prava korištenja radi grañenja. 

 
3. Imenovani je dužan platiti naknadu za dodijeljeno 

zemljište u iznosu od 39.574,00 KM ( slovima: 
tridesetdevettisućapetstotinasedamdesetčetiri KM ) 
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 proizvodno-poslovnog 
objekta na zemljištu iz točke 1. izreke ovog 
rješenja u korist d.o.o. " Rose-Wood " Gornji 
Vakuf-Uskoplje,  sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
D.o.o. " Rose-Wood" Gornji Vakuf-Uskoplje , obratilo 
se putem Općinske službe za imovinsko pravne poslove 
i katastar Prijelaznom općinskom vijeću općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje sa zahtjevom da mu se u sukladno sa 
urbanističkom suglasnosti, neposrednom pogodbom 
dodijeli grañevno zemljište u društvenom-državnom 
vlasništvu označeno kao k.č. 1633/8,:/9,:/10 i :/14 sve  
k.o. Gornji Vakuf   

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

286/02,07/1-23-287/02, 07/1-23-289/02.07/1-
23-290/02 i 07/1-23-291/02 od 
12.03.2002.godine.  

- z.k. izvadak 4698 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 proizvodno-poslovnih objekta kakvi su 
izgrañeni, te je u svrhu formiranja grañevne parcele 
izvršeno cijepanje i snimanje navedenog zemljišta. 

 
Novoformirana parcela označene se kao  u točki 1. 
izreke ovog rješenja.  
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da su na navedenoj 
parceli izgrañeni objekti u posjedu podnositelja 
zahtjeva, te da je prema zk. izvatku broj 4698 
k.o.Gornji Vakuf  isto kao neizgrañeno uknjiženo sa 
pravom korištenja na općinu Gornji Vakuf sa 1/1 dijela.   

 
Imajući u vidu naprijed navedeno, a na osnovu članka 
17. Zakona o grañevnom zemljištu (u daljnjem tekstu 
ZGZ) kojim je odreñeno da Općinsko vijeće može  
neizgrañeno  grañevno zemljište dodjeljivati fizičkim i 
pravnim osobama na korištenje radi izgradnje trajnih 
objekata (prema z.k. izvatku, predmetno zemljište je 
neizgrañeno), te na osnovu 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 odobrena to je ovo Vijeće 
riješilo kao u točki 1. izreke ovog rješenja.  

 
Odredba o gubitku prava korištenja zbog prekoračenja 
rokova iz točke 2. izreke ovog rješenja, temelji se na 
članku 53. ZGZ-u.    
Odredba točke 3.  izreke ovog rješenja temelji se na 
odredbi članka 68. ZGZ-u, a njena visina utvrñena ja na 
osnovu članka 2. Odluke o odreñivanju visine naknade 
za grañevno zemljište u društvenom vlasništvu koje se 
preuzima od ranijih vlasnika ( «Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje», broj 1/02).  

 
Na osnovu svega izloženog riješeno je kao u izreci ovog 
rješenja. 
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU 
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor kod Županijskog  suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 

 
Broj:01-05-226/02 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
28. studenog 2002.godine   

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nedžad Kičin 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
140.  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 grañenja ( «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 Fabijana Medvidovića, sina 
Marka iz Krupe, općina Gornji Vakuf-Uskoplje, za 
dodjelu grañevinskog zemljišta u društvenom-državnom 
vlasništvu  Prijelazno općinsko vijeće općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje na svojoj VIII sjednici, održanoj dana 
28. studenog 2002. godine d o n i j e l o  j e 

 
R J E Š E NJ E 

 
1. Fabijanu Medvidoviću, sinu Marka iz Krupe, općina 

Gornji Vakuf-Uskopljedodjeljuje se i ustupa na 
korištenje radi izgradnje mlina-vodenice  zemljište 
označeno kao k.č 1619/8 k.o. Gornji Vakuf površine 
345 m2   kao društveno vlasništvo sa pravom 
korištenja općine Gornji Vakuf sa 1/1 dijela, 
odnosno po novom premjeru označeno kao k.č. 
2297/4 k.o. Gornji Vakuf . 

 
2. Ukoliko imenovani u roku od jedne godine od dana 

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

 
3. Imenovani je dužan platiti naknadu za dodijeljeno 

zemljište u iznosu od 3.622,00 
KM(slovima:tritisućešeststotinadvadesetdvijekonver
tibilnemarke)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 mlina-vodenice na 
zemljištu iz točke 1. izreke ovog rješenja u korist 
Fabijana Medvidovića, sina Marka  iz Krupe, općina  
Gornji Vakuf-Uskoplje sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Fabijan Medvidović, sin Marka iz Krupe,  općina  Gornji 
Vakuf-Uskoplje, obratio se putem Općinske službe za 
imovinsko pravne poslove i katastar Prijelaznom 
općinskom vijeću općine Gornji Vakuf-Uskoplje sa 
zahtjevom da mu se u skladu sa urbanističkom 
suglasnosti i Odlukom o gubitku statusa nekretnina u 
općoj upotrebi u k.o. Gornji Vakuf, neposrednom 
pogodbom dodijeli grañevinsko zemljište u 
društvenom-državnom vlasništvu označeno kao k.č. 
1619/8 k.o. Gornji Vakuf,  odnosno po novom 
premjeru označeno kao k.č. 2297/4 k.o. Gornji Vakuf.  

Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
- urbanistička suglasnost broj 07/1-23-1368/02 od 
28.08.2002. godine 
- z.k. izvadak –Iskaz I 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 
mlina-vodenice kakav je izgrañen, te je u svrhu 
formiranja grañevinske parcele izvršeno cijepanje i 
snimanje navedenog zemljišta. 
Novoformirana parcela označena je kao k.č. 1619/8 k.o. 
Gornji Vakuf, odnosno po novom premjeru označena 
kao k.č. 2297/4 k.o. Gornji Vakuf. 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenoj 
parceli izgrañen objekt u posjedu podnositelja zahtjeva, 
i da je, 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.  
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  grañevinsko zemljište dodjeljivati fizičkim 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 obvezu plaćanja naknade za dodijeljeno 

zemljište), a u vezi sa člankom 29. točka 3.  Odluke o 
uvjetima i načinu dodjele grañevinskog 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 odobrena to je ovo Vijeće 
riješilo kao u točki 1. izreke ovog rješenja.  
Odredba o gubitku prava korištenja zbog prekoračenja 
rokova iz točke 2. izreke ovog rješenja, temelji se na 
članku 53. ZGZ-u.    
Odredba točke 3.  izreke ovog rješenja temelji se na 
odredbi članka 68. ZGZ-u, a njena visina utvrñena ja na 
temelju 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 temelju 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 suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 

 
Broj: 01-05-227/02 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
28. studenog 2002.god.        

    PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nedžad Kičin 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
141. 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. točka 3. 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 Ivice Tomića, sina Ante  iz 
Gornjeg Vakufa-Uskoplja i Stipana Crnova, sina Tomke 
iz Humca, za izuzimanje i dodjelu grañevnog zemljišta u 
društvenom vlasništvu  Prijelazno općinsko vijeće 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj VIII sjednici, 
održanoj dana 28. studenog 2002. godine  donijelo   j e 
 

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

grañevno zemljište označeno kao k.č. 1797/3 
površine 1925 m2  upisano u zk. ul. br. 1800 k.o. 
Gornji Vakuf kao društveno vlasništvo  sa pravom 
korištenja Hamdije Idrizovića um. Islama sa 1/4 
dijela, Alije Hadžiabdić, roñ. Karalić sa 1/4 dijela, 
Rasme Idrizović, roñ. Nezirović sa 1/12 dijela, 
Hazima Idrizović Mehina sa 1/12 dijela, Derviša 
Idrizovića Mehina sa 1/12 dijela, Salima Idrizovića 
Mehina sa 1/12 dijela i Hamida Karalića Đulina sa 
1/6 dijela a stvarni korisnik je Rifet Gavranović 
Tahirov. 
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-proizvodnog prostora Ivici 
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Tomiću, sinu Ante  iz  Gornjeg Vakufa-Uskoplja i 
Stipanu Crnovu, sinu Tomke iz Humca, 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 

4122,30 KM  ( 
slovima:četiritisućestotinudvadesetdvijekonvertibiln
emarkeitridesetfeninga) 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 izvrši brisanje uknjiženog korisnika , 
te izvrši upis prava korištenja radi grañenja 
poslovno-proizvodnog prostora u korist  Ivici 
Tomiću, sinu Ante iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja  i 
Stipanu Crnovu, sinu Tomke iz Humca sa po 1/2 
dijela. 

O b r a z l o ž e nj e 
 
Ivica Tomić, sin Ante iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja i 
Stipan Crnov, sin Tomke iz Humca obratili su 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. 1797/3 površine 1925 m2  upisano u 
z.k. ul. br. 1800 k.o. Gornji Vakuf. 

 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
- urbanistička suglasnost broj  07/1-23-267/02 

od 28.08.2002 . godine 
- z.k. izvadak broj 1800 k.o. Gornji Vakuf. 
 
Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 
 
Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost  za 
izgrañeni objekt utvrñeno je da je na  parceli iz točke 
1. izreke rješenja predviñena i dozvoljena izgradnja 
poslovno-proizvodnog 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 1800 k.o. Gornji Vakuf 
predmetno zemljište neizgrañeno i uknjiženo na 
korisnike iz točke 1. izreke ovog rješenja. Imovinsko 
pravna služba saslušala je uknjižene korisnike, a isti su 
izjavili da se vode kao goli zemljišnoknjižni korisnici a 
da je stvarni korisnik Rifet Gavranović, Tahirov iz Breze. 
Dalje je u postupku saslušan Rifet Gavranović koji 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 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 7. st.1. točka 2. alineja f  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  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 članaka 7. 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 temelju 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  suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 
 
Broj:01-05-228/02  
Gornji Vakuf-Uskoplje 
28. studenog  2002.god.    

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nedžad Kičin 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
142. 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. točka 3. 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 Elmedina Kambera, sina Avde 
iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, za preuzimanje i dodjelu 
grañevnog zemljišta u društvenom vlasništvu  Prijelazno 
općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 
VIII sjednici, održanoj dana 28. studenog 2002.godine  
d o n i j e l o  j e 
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R J E Š E NJ E 
         
1. Izuzima se iz posjeda ranijih korisnika neizgrañeno 

grañevno zemljište označeno kao k.č. 395 površine 
900 m2   upisano u zk. ul. br. 208  k.o. Gornji 
Vakuf kao društveno vlasništvo  sa pravom 
korištenja Devlete Mavrk, roñ. Rustempašić sa 1/8 
dijela i Salima Mavrkovića Muhamedovog sa 7/8 
dijela a stvarni korisnik je  Elmedin Kamber iz 
Gornjeg Vakufa-Uskoplja. 

       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 seustupa na korištenje 
radi izgradnje poslovno-stambenog objekta 
Elmedinu Kamberu, sin Avde iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja. 

   
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 

1194,60  KM  ( 
slovima:tisućustodevedesetčetirikonvertibilnemarke
išezdesetfeninga)  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 izvrši brisanje uknjiženih korisnika , te 
izvrši upis prava korištenja radi grañenja poslovno-
stambenog objekta u korist  Elmedina Kambera, 
sina Avde Gornjeg Vakufa-Uskoplja sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Elmedin Kamber, sin Avde 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. 395 površine 480 m2  upisano u zk. 
ul. br. 208 k.o. Gornji Vakuf. 
 

Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
- urbanistička suglasnost broj  07/1-23-05/02 od 

30.01.2002 . godine 
- z.k. izvadak broj 208 k.o. Gornji Vakuf. 

 
Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 

 

Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost  za 
izgrañeni objekt utvrñeno je da je na  parceli iz točke 1. 
izreke rješenja predviñena i dozvoljena izgradnja  
poslovno-stambenog objekta. 
Uvidom na licu mjesta utvñeno je da je na navedenoj 
parceli izgrañen objekt u posjedu podnositelja zahtjeva, 
a da je prema zk. izvatku broj 208 k.o. Gornji Vakuf 
predmetno zemljište neizgrañeno i uknjiženo na 
korisnike iz točke 1. izreke ovog rješenja. Imovinsko 
pravna služba saslušala je uknjižene korisnike, odnosno 
njihovog pravnog sljednika i utvrdila da se oni koji se 
vode kao goli zemljišnoknjižni korisnici jer su navedeno 
zemljište prodali prije više od četrdeset godina Ribić 
Selvi. Dalje je utvrñeno da je Ribić Selva prodala 
navedenu parcelu Kamber Avdi, ocu Kamber Elvedina 
1979. godine.  
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 grañevinskog 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  se zemljišnoknjižni  korisnik odrekao 
naknade za izuzeto zemljište u korist i u ime 
podnositelja zahtjeva, odlučeno je kao u točki 3. izreke 
ovog rješenja. 
Odredba točke 4. izreke ovog rješenja temelji se na 
odredbi članka 68. ZGZ-u, a njena visina utvrñena ja na 
temelju članka 6. i 8. Odluke  o osnovama i mjerilima za 
utvrñivanje visine naknade za dodijeljeno gradsko 
grañevinsko zemljište  ( «Sl. glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje», broj :1/02). 
Odredba o gubitku prava korištenja zbog prekoračenja 
rokova iz točke 5. izreke ovog rješenja, temelji se na 
članku 53. ZGZ-u. 
Na temelju 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 suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 

 
Broj:01-05-229/02 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
28.studenog 2002.godine    

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nedžad Kičin 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
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143.  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. točka 3. Odluke o  i načinu dodjele grañevnog 
zemljišta na korištenje radi grañenja  ( «Sl. Glasnik 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje « broj 2/02 ), a 
postupajući po zahtjevu Dragana Jankovića, sina Ante iz 
Gornjeg Vakufa-Uskoplja, za preuzimanje i dodjelu 
grañevnog zemljišta u društvenom vlasništvu  Prijelazno 
općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 
VIII sjednici, održanoj dana 28. studenog 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. 2119/10 
površine 495 m2   upisano u z.k. ul. br. 2972 k.o. 
Gornji Vakuf kao društveno vlasništvo  sa pravom 
korištenja Stjepana Matana pok. Mijata sa 1/1 
dijela, što po novom premjeru odgovara parceli 
označenoj kao k.č.1551/9 k.o. Gornji Vakuf  u 
posjedništvu Stipana (Mijata) Matana sa 1/1 dijela. 
Navedena parcela izuzima se u korist općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje sa 1/1 dijela. 

 
2.     Grañevno zemljište navedeno u točki 1. izreke 

ovog rješenja dodjeljuje se i ustupa na korištenje 
radi izgradnje individualnog stambenog objekta 
Draganu Jankoviću, sinu Ante iz  Gornjeg Vakufa-
Uskoplja. 

   
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 

441,00  KM  ( 
slovima:četiristotinečetrdesetjednakonvertibilnamar
ka)  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 grañenja. 

 
6. Nalaže se zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda 

Bugojno da po pravomoćnosti ovog rješenja , na 
osnovu istog izvrši brisanje uknjiženog korisnika , 
te izvrši upis prava korištenja radi grañenja 
stambenog objekta u korist  Dragana Jankovića, 
sina Ante iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Dragan Janković, sin Ante iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, 
obratio se putem Općinske službe za imovinsko pravne 
poslove i katastar Prijelaznom općinskom vijeću općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje sa zahtjevom da mu se sukladno 
sa urbanističkom suglasnosti, neposrednom 
pogodbom, a uz prethodno izuzimanje zemljišta iz 
točke 1. izreke ovog rješenja od uknjiženog korisnika, 

dodijeli grañevnog zemljište u društvenom vlasništvu 
označeno kao k.č. 2119/10 površine 495 m2  upisano u 
z.k. ul. br. 2972 k.o. Gornji Vakuf, odnosno po novom 
premjeru označeno kao k.č. 1551/9 k.o. Gornji Vakuf 
 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće:  
- urbanistička suglasnost broj  07/1-23-764/02 

od 29.05.2002 . godine 
- z.k. izvadak broj 2972 k.o. Gornji Vakuf. 

 
Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 

 
Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost  za 
izgrañeni objekt utvrñeno je da je na  parceli iz točke 
1. izreke rješenja predviñena i dozvoljena izgradnja 
stambenog objekta. 

Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenoj 
parceli izgrañen objekt u posjedu podnositelja zahtjeva, 
a da je prema z.k. izvatku broj 2972 k.o. Gornji Vakuf 
predmetno zemljište neizgrañeno i uknjiženo na 
korisnika iz točke 1. izreke ovog rješenja. Imovinsko 
pravna služba saslušala je uknjiženog korisnika, a isti je  
izjavio da se ne protivi izuzimanju navedenog zemljišta i 
dodjeli istog u korist podnositelja zahtjeva.  
Imajući u vidu naprijed navedeno, a na temelju članaka 
6. i 25. 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 7. st.1. točka 2. alineja f  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  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 temelju 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 suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 
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Broj:05-01-230/02 
Gornji Vakuf-Uskoplje  
28.studenog 2002.godine              

    PREDSJEDATELJ 
                             PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA

      Nedžad Kičin 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
144.  Na temelju članaka 17. 20. 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. točka 3. 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 Branka Zeko, sina Zvonke iz 
Trnovače, općina Gornji Vakuf-Uskoplje, za preuzimanje 
i dodjelu grañevnog zemljišta u društvenom vlasništvu  
Prijelazno općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
na svojoj VIII sjednici ,  održanoj  dana   28. s tudenog  
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. 1797/2 
površine 467 m2   upisano u zk. ul. br. 5195 k.o. 
Gornji Vakuf kao društveno vlasništvo  sa pravom 
korištenja «Jadra» d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje sa 
1/1 dijela, što po novom premjeru odgovara parceli 
označenoj kao k.č. 1494/2 k.o. Gornji Vakuf.  
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 Branku 
Zeko, sinu     Zvonke iz Trnovače, općina Gornji 
Vakuf-Uskoplje. 

   
3. Imenovani nije dužan platiti naknadu za dodijeljeno 

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

 
4. Imenovani je dužan platiti rentu u iznosu od 

3024,70  KM  ( slovima:     
tritisućedvadesetčetirikonvertibilnemarkeisedamdes
etfeninga )  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 izvrši brisanje uknjiženog korisnika , 
te izvrši upis      prava korištenja radi grañenja 
poslovno- stambenog objekta u korist  Branka 

Zeko,      sina Zvonke iz Trnovače, općina Gornji 
Vakuf-Uskoplje sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Branko Zeko, sin Zvonke iz Trnovače, 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. 1797/2 
površine 467 m2  upisano u z.k. ul. br. 5195 k.o. Gornji 
Vakuf, odnosno po novom premjeru označeno kao k.č. 
1494/2 k.o. Gornji Vakuf 
 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće : 
- urbanistička suglasnost broj  07/1-23-1440/02 od 
23.08.2002 . godine 
-  z.k. izvadak broj 5195 k.o. Gornji Vakuf. 
Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 
Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost  za 
izgrañeni objekt utvrñeno je da je na  parceli iz točke 1. 
izreke rješenja predviñena i dozvoljena izgradnja 
poslovno-stambenog objekta. 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenoj 
parceli izgrañen objekt u posjedu podnositelja zahtjeva, 
a da je prema z.k. izvatku broj 5195 k.o. Gornji Vakuf 
predmetno zemljište neizgrañeno i uknjiženo na 
korisnika iz točke 1. izreke ovog rješenja sa pravom 
korištenja radi grañenja poslovno-skladišnog prostora. 
Dalje je utvrñeno da je poslovno-skladišni prostor 
izgrañen na parceli k.č. 1797/1 iz istog zk. uloška. 
Imovinsko pravna služba izvršila je cijepanje parcele 
k.č. 1797/1 iz koje je nastala parcela k.č. 1797/2 u 
površini 467 m2 na kojoj je izgrañen poslovno-stambeni 
objekt. Zatim je ova Služba saslušala je uknjiženog 
korisnika, odnosno njegovog ovlaštenog zastupnika, 
dana 06.11.2002. 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 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, te članka 20. ZGZ-u kojim je odreñeno da se 
oblik i površina parcele grañevnog zemljišta može 
mijenjati samo u postupku izuzimanja i dodjele 
zemljišta, na temelju regulacijskog plana ili plana 
parcelacije, 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 
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kojem je bespravno izgrañen objekt čija je legalizacija, 
odnosno pravna sanacija odobrena.    
Budući da  se zemljišnoknjižni  korisnik odrekao 
naknade za izuzeto zemljište u korist i u ime 
podnositelja zahtjeva, odlučeno je kao u točki 3. izreke 
ovog rješenja. 
Odredba točke 4. izreke ovog rješenja temelji se na 
odredbi članka 68. ZGZ-u, a njena visina utvrñena ja na 
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  suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 
 
Broj:01-05-231/02 
Gornji Vakuf - Uskoplje       
28. studenog 2002.godine                     

    PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nedžad Kičin 
      
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

145. 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. točka 3. 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 Marka Dujmovića, sina Frane iz 
Dobrošina, općina Gornji Vakuf-Uskoplje, za 
preuzimanje i dodjelu grañevnog zemljišta u 
društvenom vlasništvu  Prijelazno općinsko vijeće 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj VIII sjednici, 
održanoj dana 28. studenog 2002. godine  donijelo   j e 
 

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

grañevno zemljište označeno kao k.č. 1786/10 
površine 858 m2 i k.č. 1786/11 površine 120 m2  
upisano u zk. ul. br. 1  k.o. Gornji Vakuf kao 
društveno vlasništvo  sa pravom korištenja Ivana 
Malinara Ivanova sa ¼ dijela, Ane Malinar ud. 
Fjorovantsosterc sa ¼ dijela, Jelke Malinar roñ. 
Smoljić sa 1/8 dijela, Zvonke Malinara Vinkova sa 
1/8 dijela i Josipa Malinara Vinkova sa ¼ dijela a 
stvarni korisnik je  Ivica Sesar iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja, odnosno poslije njegove smrti njegovi 
pravni slijednici. 
Navedene parcele izuzimaju se u korist općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje sa 1/1 dijela. 

 
2. Grañevno zemljište navedeno u točki 1. izreke ovog 

rješenja dodjeljujese i ustupa na korištenje radi 
izgradnje stambenog objekta Marku Dujmoviću, 
sinu Frane iz Dobrošina, općina Gornji Vakuf-
Uskoplje i to: 

 
- k.č. 1786/10 sa 1/1 dijela, radi izgradnje     

  stambenog objekta 
- k.č. 1786/11 sa 1/2 dijela, radi korištenja puta 
 
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 
1694,00  KM  ( 
slovima:tisućušeststotinadevedesetčetirikonvertibiln
emarke)  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 izvrši brisanje uknjiženih korisnika , te 
u odgovarajućim zk. ulošcima izvrši upis prava 
korištenja radi grañenja stambenog objekta u 
korist  Marka Dujmovića, sina Frane iz Dobrošina 
na k.č. 1786/9 sa 1/1 dijela a na  k.č. 1786/11 upis 
prava korištenja puta sa 1/2 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Marko Dujmović, sin Frane 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 sukladno 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. 1786/10 
površine 858 m2 i k.č. 1786/11 površine 120 m2 upisano 
u zk. ul. br. 1 k.o. Gornji Vakuf. 
 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
urbanistička suglasnost broj  07/1-23-2280/02 od 
13.11.2002 . godine 
z.k. izvadak broj 1 k.o. Gornji Vakuf. 
Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 
Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost  za 
izgrañeni objekt utvrñeno je da je na  parceli iz točke 1. 
izreke rješenja predviñena i dozvoljena izgradnja  
stambenog objekta. 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenoj 
parceli izgrañen objekt u posjedu podnositelja zahtjeva, 
a da je prema zk. izvatku broj 1 k.o. Gornji Vakuf 
predmetno zemljište neizgrañeno i uknjiženo na 
korisnike iz točke 1. izreke ovog rješenja. Imovinsko 
pravna služba saslušala je uknjižene korisnike, odnosno 
njihovog privremenog staratelja i utvrdila da se oni  se 
vode kao goli zemljišnoknjižni korisnici jer su navedeno 
zemljište prodali prije više od trideset godina Ivici 
Sesaru a stvarni korisnici su Anña, Jadranka,  Dubravka 
i Mirko Sesar kao pravni slijednici iza smrti Ivice Sesara. 
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Dalje su u postupku saslušani stvarni korisnici koji su 
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 obavzu 
plaćanja naknade za dodijeljeno zemljište), a u svezi sa 
člankom 29.  točka 3.  Odluke o uvjetima i načinu 
dodjele grañevinskog 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  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 
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 temelju 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 suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 
 
Broj:01-05-232/02 
Gornji Vakuf-Uskoplje  
28. studenog 2002.god.    
        PREDSJEDATELJ  

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nedžad Kičin 

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

146. 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. točka 3. 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 Branka Matijanić, sina Ivice iz 
Gornjeg Vakufa-Uskoplja, za preuzimanje i dodjelu 
grañevnog zemljišta u društvenom vlasništvu  Prijelazno 
općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj 

VIII sjednici, održanoj dana 28. studenog 2002. godine  
donijelo  j e 

 
R J E Š E NJ E 

 
1. Izuzima se iz posjeda ranijih korisnika neizgrañeno 

grañevno zemljište označeno kao k.č. 2603/3 
površine 230 m2 i k.č. 2605/3 površine 267 m2 
upisano u zk. ul. br. 1149 k.o. Gornji Vakuf kao 
društveno vlasništvo  sa pravom korištenja Zahida 
Muminovića, um. Rešida sa 1/3 dijela, Zilhe 
Korjenić, roñ. Muminović sa 1/3 dijela, Hajrije 
Muminović, roñ. Šeškić sa 4/12 dijela, Pakize 
Muminović, um. Sulejmana sa 1/12 dijela, Omera 
Muminovića um. Sulejmana sa 1/12 dijela i Mustafe 
Muminović, um. Sulejmana sa 1/12 dijela a stvarni 
korisnik je  Omer Muminović, sin Sulejmana iz 
Gornjeg Vakufa-Uskoplja, što po novom premjeru 
odgovara parceli označenoj kao k.č. 1664/2 
površine 497 m2 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 ustupana korištenje radi 
izgradnje stambenog objekta Branku Matijaniću, 
sinu Ivice iz GornjegVakufa-Uskoplja. 

 
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 

614,25  KM  ( 
slovima:šestočetrnaestkonvertibilnihmarakaidvades
etpetfeninga) 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 izvrši brisanje uknjiženih korisnika , te 
izvrši upis prava korištenja radi grañenja poslovno-
stambenog objekta u korist  Branka Matijanića, 
sina Ivice iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Branko Matijanić, 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, a uz prethodno izuzimanje zemljišta iz 
točke 1. izreke ovog rješenja od uknjiženih korisnika, 
dodijeli dio grañevinskog zemljišta u društvenom 
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vlasništvu označeno kao k.č. 2603/1 i k.č. 2605/1  
upisano u zk. ul. br. 1149 k.o. Gornji Vakuf. 
 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
- urbanistička suglasnost broj  07/1-23-546/02 

od 12.09.2002 . godine 
- z.k. izvadak broj 1149 k.o. Gornji Vakuf. 

 
Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 

 
Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost  za 
izgrañeni objekt utvrñeno je da je na  parcelama iz 
točke 1. izreke rješenja predviñena i dozvoljena 
izgradnja  poslovno-stambenog objekta, pa je ova 
služba izvršila cijepanje parcela iz zk. ul. br. 1149 k.o. 
Gornji Vakuf. Novoformirane parcele označene su kao 
k.č. 2603/3 površine 230 m2 i k.č. 2605/3 površine 267 
m2 iz zk. ul. brv. 1149 k.o. Gornji Vakuf. 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenoj 
parceli izgrañen objekt u posjedu podnositelja zahtjeva, 
a da je prema zk. izvatku broj 1149 k.o. Gornji Vakuf 
predmetno zemljište neizgrañeno i uknjiženo na 
korisnike iz točke 1. izreke ovog rješenja. Imovinsko 
pravna služba saslušala je uknjižene korisnike, utvrdila 
da se oni koji se vode kao goli zemljišnoknjižni korisnici 
jer su navedeno zemljište meñusobno podijelili a da je 
navedena parcela diobom pripala Omeru Mumimoviću 
koji se u zk. ul. br. 1149 k.o. Gornji Vakuf vodi sa 
pravom korištenja sa 1/12 dijela.. Dalje je u postupku 
saslušan Omer Muminović koji je izjavio da se ne protivi 
izuzimanju navedenog zemljišta i dodjeli istog Branku 
Matijaniću, sinu Ivice.  
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  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 temelju 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 suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 

 
Broj:01-05-233/02 
Gornji Vakuf – Uskoplje 
28. studenog 2002.god.    

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nedžad Kičin 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
147. 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. točka 3. 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 Derviša Dželihoñića, sina 
Vahida iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, za izuzimanje i 
dodjelu grañevnog zemljišta u društvenom vlasništvu  
Prijelazno općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
na svojoj VIII sjednici, održanoj dana 28. studenog 
2002. godine  donijelo  j e 
 

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

grañevno zemljište označeno kao k.č. 422/1 
površine 2550 m2  upisano u zk. ul. br. 2511 k.o. 
Gornji Vakuf kao društveno vlasništvo  sa pravom 
korištenja Alama Hadžiabdića, Mustafina  sa 1/1 
dijela, što po novom premjeru odgovara dijelu 
parcele označene kao k.č. 2255 upisane u popisni 
list broj korisnika 463 k.o. Gornji Vakuf. 
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-proizvodnog prostora Dervišu 
Dželihoñiću, sinu     Vahida  iz  Gornjeg Vakufa-
Uskoplja. 

 
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 

1.392,30  KM  ( 
slovima:tisućutristotinedevedesetdvijekonvertibilne
markeitridesetfeninga)  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 
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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 izvrši brisanje uknjiženog korisnika , 
te izvrši upis     prava korištenja radi grañenja 
poslovno-proizvodnog prostora u korist  Derviša      
Dželihoñića, sina Vahida iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja sa 1/1 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Derviš Dželihoñić, sin Vahida iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja, obratio se putem Općinske službe za 
imovinsko pravne poslove i katastar Prijelaznom 
općinskom vijeću općine Gornji Vakuf-Uskoplje sa 
zahtjevom da mu se sukladno sa urbanističkom 
suglasnosti, neposrednom pogodbom, a uz prethodno 
izuzimanje zemljišta iz točke 1. izreke ovog rješenja od 
uknjiženog korisnika, dodijeli grañevno zemljište 
društvenom vlasništvu označeno kao k.č. 422/1 
površine 2550 m2  upisano u z.k. ul. br. 2511 k.o. 
Gornji Vakuf. 
 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
  
- urbanistička suglasnost broj  07/1-23-124/02 

od 27.02.2002 . godine 
- z.k. izvadak broj 2511 k.o. Gornji Vakuf. 

 
Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 

 
Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost  za 
izgrañeni objekt utvrñeno je da je na  parceli iz točke 
1. izreke rješenja predviñena i dozvoljena izgradnja 
poslovno-proizvodnog 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 2511 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 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 7. st.1. točka 2. alineja f  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  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 članaka 7. 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 temelju 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 suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 

 
Broj:01-05-235/02 
Gornji Vakuf-Uskoplje  
28. studenog 2002.god.      PREDSJEDATELJ  

PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 
 Nedžad Kičin 

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

148. 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. točka 3. 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 Dujmovića, sina Vinka iz 
Dobrošina, općina Gornji Vakuf-Uskoplje, za 
preuzimanje i dodjelu grañevnog zemljišta u 
društvenom vlasništvu  Prijelazno općinsko vijeće 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj VIII sjednici, 
održanoj dana 28. studenog 2002.godine  donijelo   j e 
 

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

grañevno zemljište označeno kao k.č. 1786/9 
površine 640 m2 i k.č. 1786/11 površine 120 m2  
upisano u zk. ul. br. 1  k.o. Gornji Vakuf kao 
društveno vlasništvo  sa pravom korištenja Ivana 
Malinara Ivanova sa ¼ dijela, Ane Malinar ud. 
Fjorovantsosterc sa ¼ dijela, Jelke Malinar roñ. 
Smoljić sa 1/8 dijela, Zvonke Malinara Vinkova sa 
1/8 dijela i Josipa Malinara Vinkova sa ¼ dijela a 
stvarni korisnik je  Ivica Sesar iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja, odnosno poslije njegove smrti njegovi 
pravni slijednici. 
Navedene parcele izuzimaju se u korist općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje sa 1/1 dijela. 

2.    Grañevno zemljište navedeno u točki 1. izreke ovog 
rješenja dodjeljujese i ustupa na korištenje radi 
izgradnje stambenog objekta Peri Dujmoviću, sinu 
Vinka iz Dobrošina, općina Gornji Vakuf-Uskoplje i 
to: 

 -  k.č. 1786/9 sa 1/1 dijela, radi izgradnje stambenog     
      objekta 
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 -  k.č. 1786/11 sa 1/2 dijela, radi korištenja puta 
 
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 

1014,30  KM  ( 
slovima:tisućučetrnaestkonvertibilnihmarakaitridese
tfeninga)  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 izvrši brisanje uknjiženih korisnika , te 
u odgovarajućim zk. ulošcima izvrši upis prava 
korištenja radi grañenja stambenog objekta u 
korist  Pere Dujmovića, sina Vinka iz Dobrošina na 
k.č. 1786/9 sa 1/1 dijela a na  k.č. 1786/11 upis 
prava korištenja puta sa 1/2 dijela. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Pero Dujmović, sin Vinka 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. 1786/9 
površine 640 m2 i k.č. 1786/11 površine 120 m2 
upisano u zk. ul. br. 1 k.o. Gornji Vakuf. 

 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
- urbanistička suglasnost broj  07/1-23-173/02 

od 31.12.2001 . godine 
- z.k. izvadak broj 1 k.o. Gornji Vakuf. 

 
Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 
 
Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost  za 
izgrañeni objekt utvrñeno je da je na  parceli iz točke 1. 
izreke rješenja predviñena i dozvoljena izgradnja  
poslovno-stambenog objekta. 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenoj 
parceli izgrañen objekt u posjedu podnositelja zahtjeva, 
a da je prema zk. izvatku broj 1 k.o. Gornji Vakuf 
predmetno zemljište neizgrañeno i uknjiženo na 
korisnike iz točke 1. izreke ovog rješenja. Imovinsko 
pravna služba saslušala je uknjižene korisnike, odnosno 
njihovog privremenog staratelja i utvrdila da se oni  se 
vode kao goli zemljišnoknjižni korisnici jer su navedeno 
zemljište prodali prije više od trideset godina Ivici 
Sesaru, a stvarni korisnici su Anña, Jadranka,  
Dubravka i Mirko Sesar kao pravni slijednici iza smrti 

Ivice Sesara. Dalje su u postupku saslušani stvarni 
korisnici koji su 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 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  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 temelju 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  suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 

 
Broj:01-05-236/02 
Gornji Vakuf-Uskoplje       
28. studenog 2002.god.  

PREDSJEDATELJ 
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nedžad Kičin 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
149. 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. točka 3. 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 Slavka i Grete Radić iz 
Dobrošina, općina Gornji Vakuf-Uskoplje, za 
preuzimanje i dodjelu grañevnog zemljišta u 
društvenom vlasništvu  Prijelazno općinsko vijeće 
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općine Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj VIII sjednici, 
održanoj dana 28. studenog 2002. godine  donijelo   j e 
 

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

grañevno zemljište označeno kao k.č. 2120/11 
površine 350 m2   upisano u z.k. ul. br. 3155 k.o. 
Gornji Vakuf kao društveno vlasništvo  sa pravom 
korištenja Stipe Pilića Jozinog sa 1/1 dijela, što po 
novom premjeru odgovara parceli označenoj kao 
k.č.1550/3 k.o. Gornji Vakuf. 
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 Slavku 
Radić, sinu Pave i Greti Radić, roñ. Pilić iz  
Dobrošina, 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 

749,00  KM  ( 
slovima:sedamstotinačetrdesetdevetkonvertibilnihm
araka) 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 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  
Slavka Radić, sina Pave i Grete Radić roñ. Pilić iz 
Dobrošina, općina Gornji Vakuf-Uskoplje sa po 1/2 
dijela. 

O b r a z l o ž e nj e 
 
Slavko i Greta Radić iz Dobrošina, općina Gornji Vakuf-
Uskoplje, obratili su se putem Općinske službe za 
imovinsko pravne poslove i katastar Prijelaznom 
općinskom vijeću općine Gornji Vakuf-Uskoplje sa 
zahtjevom da im se u skladu sa urbanističkom 
suglasnosti, neposrednom pogodbom, a uz prethodno 
izuzimanje zemljišta iz točke 1. izreke ovog rješenja od 
uknjiženog korisnika, dodijeli grañevnog zemljište u 
društvenom vlasništvu označeno kao k.č. 2120/11 
površine 350 m2  upisano u z.k. ul. br. 3155 k.o. Gornji 
Vakuf, odnosno po novom premjeru označeno kao k.č. 
1550/3 k.o. Gornji Vakuf 

 
Uz zahtjev je priloženo sljedeće:  
- urbanistička suglasnost broj  07/1-23-548/02 

od 24.04.2002 . godine 

- z.k. izvadak broj 3155 k.o. Gornji Vakuf. 
 

Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 
 

Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost  za 
izgrañeni objekt utvrñeno je da je na  parceli iz točke 
1. izreke rješenja predviñena i dozvoljena izgradnja 
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 3155 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 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 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  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 temelju 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 suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 
 
Broj:01-05-237/02 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
28. studenog 2002.god.   

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nedžad Kičin 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
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150. 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. točka 3. 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 Petra Slipca, sina Stipe iz 
Pidriša, općina iz Gornji Vakuf-Uskoplje, za preuzimanje 
i dodjelu grañevnog zemljišta u društvenom vlasništvu  
Prijelazno općinsko vijeće općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
na svojoj VIII sjednici,  održanoj  dana  28. studenog   
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. 1787/3 
površine 900 m2   upisano u zk. ul. br. 231  k.o. 
Gornji Vakuf kao društveno vlasništvo  sa pravom 
korištenja Mehmedalije Čalkića umrlog Mulage sa 
1/4 dijela, Tahira Čalkića umrlog Mulage sa 1/2 
dijela i Fadile Čalkić udate Hadžiavdić sa 1/4 dijela, 
a stvarni korisnici su Lenka Posavac kći Mate iz 
Gornjeg Vakufa-Uskoplja i Antonija Dedova, roñ. 
Posavac iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja. 
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 Petru 
Slipcu, sinu Stipe izPidriša, 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 

3528,00  KM  ( 
slovima:tritisućepetstodvadesetosamkonvertibilnih
maraka)  na račun općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
roku od 15 dana po pravomoćnosti ovog rješenja. 

 
5. Ukoliko imenovani u roku od jedne godine od dana 

pravomoćnosti ovog rješenja ne podnese zahtjev 
za izdavanje odobrenja za 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 izvrši brisanje uknjiženih korisnika , te 
izvrši upis prava korištenja radi grañenja poslovno-
stambenog objekta u korist  Petra Slipca, sina Stipe 
iz Pidriša, općina Gornji Vakuf-Uskoplje sa 1/1 
dijela. 

O b r a z l o ž e nj e 
 
Petar Slipac, sin Stipe iz Pidriša, 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 
uknjiženih korisnika, dodijeli grañevno zemljište u 
društvenom vlasništvu označeno kao k.č. 1787/3 
površine 900 m2  upisano u zk. ul. br. 231 k.o. Gornji 
Vakuf. 
 

Uz zahtjev je priloženo sljedeće: 
- urbanistička suglasnost broj  07/1-23-411/02 

od 23.04.2002 . godine 
- z.k. izvadak broj 231 k.o. Gornji Vakuf. 

 
Nakon provedenog postupka utvrñeno je sljedeće: 

 
Uvidom u priloženu urbanističku suglasnost  za 
izgrañeni objekt utvrñeno je da je na  parceli iz točke 1. 
izreke rješenja predviñena i dozvoljena izgradnja  
poslovno-stambenog objekta. 
Uvidom na licu mjesta utvrñeno je da je na navedenoj 
parceli izgrañen objekt u posjedu podnositelja zahtjeva, 
a da je prema zk. izvatku broj 231 k.o. Gornji Vakuf 
predmetno zemljište neizgrañeno i uknjiženo na 
korisnike iz točke 1. izreke ovog rješenja. Imovinsko 
pravna služba saslušala je uknjižene korisnike i utvrdila 
da se oni koji se vode kao goli zemljišnoknjižni korisnici, 
a stvarni korisnici su Lenka Posavac, kći Mate i Antonija 
Dedova roñ. Posavac. Dalje je saslušana Lenka Posavac 
koja je zastupala i svoju sestru Antoniju Dedovu na 
temelju ovjerene punomoći br. 521-08-26/K-DB-99-11 i 
ista je  izjavila u svoje i u ime svoje sestre da se ne 
protivi izuzimanju navedenog zemljišta i dodjeli istog u 
korist podnositelja zahtjeva.  
Imajući u vidu naprijed navedeno, a na temelju članaka 
6. i 25. stavak 1. Zakona o grañevnom zemljištu (u 
daljnjem tekstu ZGZ), kojim je odreñeno da općina 
raspolaže gradskim grañevnim zemljištem, te da u cilju 
privoñenja svrsi istog donosi rješenje o preuzimanju 
zemljišta, to je ovo Vijeće riješilo kao u točki 1. izreke 
rješenja. 
Odredba točke 2. izreke ovog rješenja temelji se na 
odredbi članka 66. ZGZ-u. ( Na grañevnom zemljištu u 
društvenom vlasništvu na kojem je izgrañena zgrada 
bez prava korištenja zemljišta radi 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  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.  
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Na temelju 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 suda 
Travnik u roku od 30 dana od dana prijema ovog 
rješenja. 
 
Broj:01-05-234/02 
Gornji Vakuf-Uskoplje  
28. studenog 2002.god.      

PREDSJEDATELJ  
PRIJELAZNOG OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nedžad Kičin 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
TURISTIČKA ZAJEDNICA 
OPĆINE GORNJI VAKUF- USKOPLJE 
 
Br: 03-22-1297-1/02 
Nadnevak : 21. 10. 2002. godine 
 
Na osnovu članka 12.točka 1. zakona o turističkim 
zajednicama i unapreñenja turizma u Federaciji BiH ( " 
službene novine Federacije BiH ", 16/96 9 i članka 12. 
Statuta turističke zajednice općine Gornji Vakuf – 
Uskoplje , skupština Turističke zajednice općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje , dana 10.10.2002. d o n i j e l a  j e 
 

O  D  L  U  K  U 
o osnivanju Turističke zajednice 
općine Gornji Vakuf – Uskoplje 

 
1. Usvaja se statut Turističke zajednice općine Gornji 

Vakuf – Uskoplje 
 
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a 

ima se objaviti u " Službenom glasniku općine 
Gornji Vakuf – Uskoplje " ) . 

 
PREDSJEDATELJ TURISTIČKE ZAJEDNICE 

Josip Herceg 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
Na temelju članka 12. Zakona o turističkim zajednicama 
i promicanja turizma u Federaciji  BiH («Službene 
novine Federacija B i H, br. 19/96) i Odluke Općinskog 
vijeća općine Gornji Vakuf-Uskoplje o osnutku turističke 
zajednice  broj 01-05-61 od 04.04.2002.godine, 
Skupština Turističke zajednice općine Gornji Vakuf-
Uskoplje u svojstvu osnivača dana 10.10.2002.godine, 
d o n o s i 

S  T  A  T  U  T 
Turističke zajednice Općine Gornji Vakuf –

Uskoplje 
 

Članak 1. 
 

Statutom Turističke zajednice Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje ( u daljnjem tekstu Turistička zajednica) 
ureñuje se: naziv, sjedište i područje na kojem se 
ostvaruje djelatnost, programski ciljevi i sadržaj  
djelatnosti, prava i dužnosti članova Zajednice, 
zastupanje i predstavljanje, pečat i štambilj, izvori 
sredstava za financiranje te druga pitanja od značaja za 
rad Turističke zajednice. 

Članak 2. 
 

Turistička zajednica će se poslovati pod nazivom: 
Turistička zajednica općine Gornji Vakuf-Uskoplje, a 
sjedište će biti u mjestu sjedišta Općine u ul. Fra. 
Anñela Zvizdovića bb. 

 
Članak 3. 

 
U svome radu Turistička zajednica će poslovati na 
području općine Gornji Vakuf-Uskoplje, a surañivat će 
sa turističkim zajednicama drugih općina, kao i sa 
Turističkom zajednicom Županije, te sa drugim 
subjektima u okviru registrirane djelatnosti. 
 

Članak 4. 
 

Turistička zajednica općine osniva se radi jačanja i 
kontinuiranog razvitka turizma i gospodarskih interesa, 
pravnih i fizičkih osoba, u djelatnosti ugostiteljstva i 
turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanim 
poslovima: 
 

1. unapreñenja općih uvjeta boravka turista, 
posebno podizanje kvalitete turističkih usluga, 

2. promicanju turističkih proizvoda općine  za 
koju je osnovana radi uključivanja u 
suvremene turističke tijekove, 

3. razvijanje svijesti o važnosti gospodarskih, 
društvenih efekata turizma, te po potrebi i 
važnosti očuvanja i unapreñenja svih 
čimbenika turističkih proizvoda odreñenog  
područja, a posebice zaštite okoliša.                             

 
Članak 5. 

 
Turistička zajednica je pravna osoba, a pravni 
subjektivitet stječe danom upisa u Upisnik turističkih 
zajednica koji vodi Federalno ministarstvo trgovine. 
Turistička zajednica se smatra osnovanom danom 
stupanja na snagu Statuta Turističke zajednice. 
Odgovorna osoba je dužna u roku od petnaest dana od 
dana osnutka podnijeti prijavnicu za upis u Upisnik 
turističkih zajednica. 
 

Članak 6. 
 

Turistička zajednica ima obvezne, počasne i dragovoljne 
članove. 
Obveznim članovima turističke zajednice postaje svaka 
pravna i fizička osoba koja na području općine ima 
svoje sjedište ili podružnicu, pogon, filijalu i slično, a 
koja ostvaruje prihod obavljanjem ugostiteljskih i 
turističkih te s turizmom neposredno povezanih 
djelatnosti. 
Za počasne članove turističke zajednice Skupština 
imenuje, na prijedlog Turističkog vijeća, osobe koje su 
posebno zaslužene za razvitak i unapreñenje turizma. 
Kao dragovoljni članovi u Turističku zajednicu mogu se 
učlaniti pravne i fizičke osobe koje nisu članovi 
Turističke zajednice sukladno stavki 2. ovog članka. 

 
Članak 7. 

 
Prava članova Turističke zajednice u upravljanju 
utvrñuju se prema visini udjela članova u prihodima 
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Turističke zajednice i njihovom značaju za ukupni 
razvitak turizma. 
Članovi Turističke zajednice svoja prava ostvaruju 
putem općinske, Županijske i Turističke zajednice 
federacije  Bosne i Hercegovine, putem tijela koja su 
formirana u navedenim turističkim zajednicama. 

 
Članak 8. 

 
Članovi Turističke zajednice iz članka 6. ovog Statuta 
plaćaju članarinu Turističkoj zajednici sukladno sa 
Uredbom o članarinama u turističkim zajednicama (Sl. 
novine federacije Bi H», br.23/96). 
Visinu članarine koju plaćaju dragovoljni članovi 
Turističke zajednice utvrñuje posebnom odlukom 
Skupština Turističke zajednice. 

 
Članak 9. 

 
Turističku zajednicu u poslovima predstavlja i zastupa 
predsjednik Turističke zajednice ili osoba koju on 
ovlasti. 

Članak 10. 
 

Tijela Turističke zajednice su: 
 
- Skupština 
- Turističko vijeće 
- Nadzorni odbor 
- Predsjednik Turističke zajednice.   

Mandat tijela Turističke zajednice je četiri ( 4 ) godine. 
 

Članak 11. 
 
Skupština Turističke zajednice je najviše tijelo u 
Turističkoj zajednici, a saziva se najmanje jedanput 
godišnje, a po potrebi i više puta. 
Skupštinu Turističke zajednice čine članovi i 
predstavnici članova Turističke zajednice. 
 

Članak 12. 
 
Skupština Turističke zajednice: 
 

- donosi Statut Turističke zajednice 
- donosi Poslovnik o radu Skupštine 
- odlučuje o izboru i razrješenju članova 

Turističkog vijeća 
- odlučuje o izboru i razrješenju članova 

Nadzornog odbora 
- delegira članove u Skupštinu Turističke 

zajednice Županije 
- donosi godišnji Program rada i financijski Plan 
- donosi godišnje financijsko izvješće 
- donosi odluku o osnutku i organizaciji 

Turističkog ureda 
- odlučuje o godišnjim izvješćima koje podnosi 

Turističko vijeće i Nadzorni odbor 
- donosi odluke i rješava druga pitanja kada je 

to predviñeno propisima i Statutom Turističke 
zajednice. 

 
Članak 13. 

 
Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Turističke 
zajednice, koje broji sedam (7) članova. 

Turističko vijeće obavlja poslove utvrñene ovim 
Statutom i Zakonom o turističkim zajednicama i 
unapreñenju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, 
kao i drugim propisima od značaja za rad Turističke 
zajednice. 
Turističko vijeće odgovorno je Skupštini Turističke 
zajednice. 
Turističko vijeće može odlučivati ukoliko je sjednici 
nazočno dvije trećine  članova Vijeća. 
Turističko vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih 
članova. 

 
Članak 14. 

Turističko vijeće: 
 
- provodi odluke i zaključke Skupštine Turističke 

zajednice 
- predlaže Skupštini osnovne smjernice i godišnji 

program rada i financijski plan turističke 
zajednice 

- podnosi izvješće o izvršenju programa rada i 
financijskom poslovanju Turističke zajednice 

- upravlja imovinom Turističke zajednice 
sukladno zakonu i ovom Statutu 

- donosi opće akte za Stručnu službu Turističke 
zajednice. 

 
Članak 15. 

 
Turistička zajednica ima predsjednika koji predstavlja 
Turističku zajednicu. 
Predsjednika Turističke zajednice bira i razrješava 
Skupština Turističke zajednice. 
Predsjednik Turističke zajednice je i predsjednika 
Turističkog vijeća. 
Predsjednik Turističke zajednice saziva i predsjedava 
Skupštinom i Vijećem Turističke zajednice. 
 

Članak 16. 
 
Nadzorni odbor Turističke zajednice ima tri (3) člana, a 
čine ga: 
 

- dva predstavnika koje imenuje Skupština 
Turističke zajednice 

- jedan predstavnik Općinskog vijeća. 
Člana Nadzornog odbora ne može biti istodobno i član 
Turističkog vijeća. 
Nadzorni odbor iz redova svojih članova bira 
predsjednika i njegovog zamjenika. 
 

Članak 17. 
 
Nadzorni odbor nadzire: 
 

- voñenje poslova Turističke zajednice 
- materijalno i financijsko poslovanje i 

raspolaganje sredstvima 
- izvršenje i provedbu programa rada i 

financijskog plana Turističke zajednice. 
O obavljenom nadzoru, Nadzorni odbor podnosi 
pismeno izvješće Turističkom vijeću i Skupštini  
Turističke zajednice. 
 

Članak 18. 
 
Turistička zajednica ima Stručnu službu. 



Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje, 6/02     16. 12. 2002                                    Strana :128 

Stručnu službu Turističke zajednice osniva  Skupština 
posebnom odlukom. 
Na pravni status uposlenih u Stručnoj službi ili u drugim 
tijelima Turističke zajednice, na uvjete za stupanje na 
rad i ostala pitanja u svezi s radom, primjenjivat će se 
propisi o radu. 
 

Članak 19. 
 
U stručnoj službi obavljaju se  stručni i administrativni 
poslovi u svezi s radom Turističke zajednice utvrñeni 
ovim Statutom ili drugim pravnim aktima. 
Stručna služba ima rukovoditelja  koji rukovodi radom i 
poslovanjem Stručne službe, provodi odluke Turističkog 
vijeća, i u granicama utvrñenih ovlasti odgovoran je za 
poslovanje Turističke zajednice. 
Za svoj rad odgovoran je Turističkom vijeću i 
predsjedniku Turističke zajednice. 

 
Rukovoditelj Stručne službe ne može biti člana 
Turističkog vijeća. 

 
Članak 20. 

 
Sredstva za rad Turističke zajednice osiguravaju se : 

 
- iz dijela prihoda koji sukladno Uredbi o 

članarinama u turističkim zajednicama i Uredbi 
o pristojbi (Sl. novine federacije BiH», br. 
23/96), pripadaju Turističkoj zajednici općine. 

- iz Proračuna općine, zajmova 
- kao i drugih izvora (donacija, posebni 

doprinosa članova i drugih zainteresiranih 
organizacija ). 

Sredstva iz stavka 1. ovog članka posebice se iskazuju u 
financijskom planu Turističke zajednice općine.  
Skupština usvaja godišnji program rada i financijski 
plana, a sredstva se mogu koristiti isključivo namjenski 
sukladno utvrñenom programu i planu. 
Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana 
za slijedeću poslovnu godinu Turistička zajednica općine 
dostavlja Turističkoj zajednici Županije do kraja 
mjeseca studenog  tekuće godine za slijedeću poslovnu 
godinu. 
 

Članak 21. 
 
Godišnji program rada i godišnji financijski plan 
Turističke zajednice općine, obvezno sadrže 
pojedinačno utvrñene planirane zadatke i potrebita 
financijska sredstva za njihovo izvršenje. 
Prijedlog programa rada i financijskog plana iz 
prethodne stavke obvezno se dostavlja na razmatranje 
članovima Skupštine Turističke zajednice petnaest dana 
prije održavanja sjednice. 
 

Članak 22. 
 
Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu 
godinu Turističko vijeće podnosi Skupštini Turističke 
zajednice. 
Prijedlog iz stavka 1. mora se dostaviti članovima 
Turističke zajednice osam dana prije razmatranja na 
Skupštini Turističke zajednice. 
Godišnji financijski izvještaj dostavlja se Turističkoj 
zajednici Županije. 

 

Članak 23. 
 
Nadzor nad provoñenjem odredaba ovog Statuta 
sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i 
unapreñenju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, 
obavljat će Županijsko ministarstvo za gospodarstvo. 
 

Članak 24. 
 
Turistička zajednica prestaje: 
 

- odlukom osnivača o prestanku Turističke 
zajednice, 

- odlukom nadležnog upravnog tijela Turističke 
zajednice: 
a) ako Turistička zajednica djeluje suprotno 

odredbama zakona, ovog Statuta ili 
ukoliko ne ispunjava zadatke zbog kojih  
je osnovana, 

b) ako je od održavanja Skupštine Turističke 
zajednice proteklo dvostruko više 
vremena od vremena utvrñenog Statutom 
za održavanje Skupštine. 

 
Članak 25. 

 
U provedbi nadzora nad radom po odredbama ovog 
Statuta primjenjivat će se kaznene odredbe iz članka 
56. Zakona o turističkim zajednicama. 
 

Članak 26. 
 
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u « Službenom glasniku općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje». 
 
Broj:03-22-1297/02 
Nadnevak: 10.10.2002.godine  

                                                                               
       PREDSJEDATELJ TURISTIČKE ZAJEDNICE 

Josip Herceg   
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