
Na temelju odredbi članka 69. Zakon o premjeru i katastru nekretnina ( „Službeni list SRBiH „broj 
22/84 ), 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 izlaganja  na  javni uvid podataka premjera i 
katastarskog klasiranja zemljišta  za katastarske općine  k.o.  Voljice i  k.o. Podgrađe 

 
I 
 

Ovim Rješenjem  imenuje  se  Povjerenstvo  za izlaganje na javni uvid podataka premjera i 
katastarskog  klasiranja zemljišta za  područje katastarskih  općina : 
 

- Katastarska općina             Voljice 
- Katastarska općina              Podgrađe 

    
II 
 

U  Povjerenstvo  za  k.o. Voljice imenuju se slijedom navedene osobe u sljedećem sastavu:  
 
1.                                                       predsjednik povjerenstva,  
2.                                                       zamjenik predsjednika,  
3.                                                       član, 
4.                                                       zamjenik člana, 
5.                                                       član, 
6.                                                       član, 
7.                                                       član,  
 
U Povjerenstvo  za  k.o. Podgrađe imenuje se slijedom navedene osobe u sljedećem sastavu:   
 
1.                                                     predsjednik povjerenstva, 
2.                                                     zamjenik predsjednika, 
3.                                                     član, 
4.                                                     zamjenik člana, 
5.                                                     član, 
6.                                                     član, 
7.                                                     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 „) izvršiti  
izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama ( izlaganje podataka na javni uvid ) a sve u cilju 
usuglašavanja  stanja u popisnim listovima sa stvarnim stanjem na terenu. 
                                                      

IV 
 

Prije samog izlaganja podataka na javni uvid, izvršiti će se sukladno odredbama članka 43. 
naprijed navedene Uredbe, pripremni radovi za izlaganje podataka koji će obuhvatati  donošenje 



programa aktivnosti izlaganja podataka, a kojim će se utvrditi obveze svih sudionika u postupku 
izlaganja podataka,te izvršiti program aktivnosti  koji će obuhvatati  sve aktivnosti, kako u 
pripremnom razdoblju, tako i u razdoblju izlaganja podataka, s naznakom nositelja i rokova 
izvršenja pojedinih aktivnosti.  

V 
 

Povjerenstvo će oglasom odrediti mjesto i vrijeme početka izlaganja na javni uvid podataka i 
premjera katastarskog klasiranja zemljišta .   

VI 
 

Na osnovu činjenica utvrđenih u postupku izlaganja podataka Povjerenstvo donosi  rješenje. 
 
Troškovi rada Povjerenstva su osigurana iz budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje i iz budžeta 
Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Sarajevo. 
 

VII 
 

U roku od osam 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 dokumantacijom 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 uslovi  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 ) . 

VIII 
 

Za  osiguranje  potrebnih  uvjeta  za  rad  Povjerenstva  zadužuje se Općinski  načelnik. 
 

IX 
 
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju Povjerenstva za 
izlaganje podataka o nekretninama i utvrđivanju prava na nekretninama broj :01-05-244/04 od 
dana 02.09.2004 godine  

X 
 

Ovo  Rješenje stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
 
 
Broj: 
Gornji Vakuf-Uskoplje  
Nadnevak: 
                                                                    

                                                                                   
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                   Goran  Batinić, mag.nov. 


