
Na temelju odredbi članka 69. Zakon o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SRBiH „broj 
22/84,24/90,36/90, “Službeni list RBiH“,br.4/93 i 13/94) ), odredbi članka  4. Uredbe  o izlaganju 
na javni uvid  podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta ( „Službene novine FBiH „ broj. 
92/16 ), članka 111. Statuta općine Gornji Vakuf-Uskoplje, ( „Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-
Uskoplje“ broj. 1/01. 3/05), i članka 88. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje    
( Službeni glasnik Općine Gornji Vakuf-Uskoplje „ broj 07/13 ), Općinsko  vijeće  Gornji Vakuf-
Uskoplje na svojoj  _____ sjednici, održanoj dana _____________ godine,  d o n i  j e l o   j e: 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

o imenovanju  Povjerenstva  za nastavak izlaganja  na  javni uvid podataka 
premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu - k.o. Bistrica 

 
 

I 
 

Ovim Rješenjem imenuje se Povjerenstvo za nastavak izlaganja na javni uvid podataka o 
nekretninama za  područje katastarske  općine – k.o. Bistrica. 
 
 

II 
 
U  Povjerenstvo  za  k.o. Bistrica imenuju se slijedom navedene osobe u sljedećem sastavu :  

 
1. Senada  Ćatić         predsjednik povjerenstva,  
2. Ivana Slipac           zamjenik predsjednika,  
3. Ruža Pilić               član, 
4. Ana Matišić            član, 
5. Adin Ćatić              zamjenik  člana, 
6. Esad Agić              član, 
7. Tomislav Herceg     član,  

 
III 

 
Povjerenstvo će sukladno  odredbama članka 4. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka 
premjera i katastarskog klasiranja zemljišta ( „Službene novine FBiH „ broj. 92/16 „) započeti 
nastavak  izlaganja na javni uvid podataka o nekretninama za k.o. Bistrica ( izlaganje podataka na 
javni uvid ) a sve u cilju usuglašavanja  stanja u popisnim listovima sa stvarnim stanjem na terenu. 
                                                      
 

IV 
 
U postupku nastavka izlaganja na javni uvid podataka o nekretninama Povjerenstvo će sukladno 
odredbama čl.48 naprijed navedene Uredbe izvršiti saopćavanje podataka i utvrđivanja korisnika 
nekretnine,rješavati po prigovorima na podatke premjera i katastarskog klasiranja, izvršiti 
provođenje promjena u  Bazi podataka i katastarskog klasiranja zemljišta – BPIKK , te poduzeti 
završne radnje i potvrde izlaganja podataka. 
 

V 
 
U roku od osam ( 8 ) dana od dana završetka izlaganja podataka Povjerenstvo  je dužno izraditi 
Zapisnik  o  završetku postupka izlaganja u tri primjerka, od kojih se jedan primjerak dostavlja 
Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Sarajevo, drugi katastarskoj službi, a 



treći arhivira zajedno sa ostalom dokumentacijom izlaganja. Po prijemu Zapisnika  i obavljenoj 
kontroli dokumentacije nastale u postupku  javnog izlaganja,  Federalna uprava za geodetske i 
imovinsko pravne poslove Sarajevo će izdati  akt kojim se potvrđuje da  je završeno  izlaganja  
podataka premjera i katastarskog klasiranja  na  javni uvid za predmetnu katastarsku općinu, da je  
izrađena BPIKK čime su se stekli uvjeti  za početak njenog održavanja i korištenja u postupku 
zamjene / uspostave zemljišne knjige, a sve sukladno odredbama članka. 84, članka. 85. Uredbe  
o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta ( „ Službene novine 
FBiH „ broj. 92/16 ) . 
 

VI 
 
Za  osiguranje  potrebnih  uslova  za  rad  Povjerenstva  zadužuje se Općinski  načelnik . 
 

VII 
 
Ovo  Rješenje stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 
 
 
Broj:                        /18 
Gornji Vakuf - Uskoplje  
___________2018 god                                                         PREDSJEDNIK  

                                      OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                         Goran Batinić, mag.nov. 

            
 
 
 


