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OPĆINSKO VIJEĆE  
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Z A P I S N I K 
 
sa 24. sjednice IV saziva Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje, održane 18. veljače 2016. godine  u 
maloj sali JU Centar za obrazovanje i kulturu u Gornjem Vakufu - Uskoplju, sa početkom u 1000 sati.  
 
Sjednici su bili nazočni  izabrani vijećnici Općinskog vijeća, Tajnik općine Senad Prijić, Općinski načelnik 
Sead Čaušević, Pomoćnici načelnika – Osman Sofić, Nikola Milić, Branko Šain, Suad Šišić, ovlašteni 
predstavnik OO SDA Gornji Vakuf-Uskoplje Dževad Isaković, predsjednik OO SDP Gornji Vakuf-Uskoplje 
Edin Gekić, predsjednik OO SBiH Gornji Vakuf-Uskoplje Edin Glamočak, predsjednik OO SBB Gornji 
Vakuf-Uskoplje Abdulah Garaća, Dražen Matišić -predsjednik OO HDZ BiH Gornji Vakuf-Uskoplje, Adis 
Agić stručni suradnik službe za Civilnu zaštitu, Ružica Matušić Biro za zapošljavanje Gornji Vakuf-
Uskoplje, Osman Filan komandir policijske postaje Gornji Vakuf-Uskoplje,Terenski ured OSCE-a Travnik 
Amir Hadžić, predstavnici medija – RTV Bugojno. 
 
Tajnik općine Senad Prijić, je izvršio prozivku nazočnih vijećnika, tako da je na sjednici bilo nazočno 20 
vijećnika i to : Said Imamović, Arif Begović, Hermina Skeho, Muamera Trkić, Ramiz Manjgo, Adnan 
Ramić, Muris Pidro, Dijamin Hadžiahmetović, Dževad Idrizović - SDA, Marinko Krajina, Josip Herceg, 
Ivica Žuljević (došao u 1007) -HDZ BiH, Naser Karamustafić, Jasminka Agić - SDP, Edin Prijić - S BiH, 
Marinko Barnjak (došao u 1018), Alojz Bandić -HDZ 1990,  Berislav Elez - HSP BiH, Ismihan 
Bajraktarević– neovisni vijećnik, Ismihan Agić– neovisni vijećnik 
 
Izočna su bila tri vijećnika; Salko Omeragić– S BiH, Dijana Hadžijusufović -SBB, vijećnik Božo Perić -HDZ 
BiH, dao je ostavku na mjesto vijećnika u Općinskom vijeću Gornji Vakuf-Uskoplje 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje Marinko Krajina, koji je 
pozdravio nazočne vijećnike i  predložio je na usvajanje sljedeći  

 
DNEVNI RED: 
 

1. Vijećnička pitanja 
2. Usvajanje Zapisnika sa 23. redovne i 1. Tematske sjednice Općinskog vijeća 
3. Informacija o radu Ispostave Zavoda za zapošljavanje Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu 
4. Informacija o radu Policijske postaje Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu 
5. Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 

općine Gornji Vakuf-Uskoplje za period 2016 - 2020 
6. Informacija o implementaciji Akcionog plana za 2015.godinu 
7. Prijedlog Akcionog plana za implementaciju strategije razvoja općine Gornji Vakuf- 

Uskoplje za 2016.godinu 
8. Izvješće o radu Općinskog načelnika i Općinskih službi za upravu za 2015.godinu 
9. Prijedlog Programa rada Općinskog načelnika za 2016. godinu  
10. Izvješće o izvršenju Programa rada Općinskog vijeća za 2015.godinu 
11. Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima i odgovorima na vijećnička pitanja 
12. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2016.godinu 
13. Prijedlog Godišnjeg plana i programa održavanja i rekonstrukcije lokalnih putova na  području 

općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016.god. 
14. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama i naknadama izabranim dužnosnicima, 

državnim službenicima i namještenicima u Općinskoj upravi Gornji Vakuf-Uskoplje 
15. Prijedlog Odluke o verifikaciji mandata članova savjeta mjesnih zajednica općine Gornji Vakuf-

Uskoplje 
16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dodjelu koncesije 
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17. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječene građevne cijene m2 stambenog i  poslovnog prostora u 

državnoj svojini na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje za proteklu 2015.godinu.  
18. Prijedlog akata Službe za imovinsko pravne poslove: 

       a).   Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine označene kao k.č.   
                      29/4 k.o. s.p._Gornji Vakuf 

b).  Odluke o prodaji nekretnina označenih kao k.č. 1475/112 i k.č. 1475/182 k.o. s.p._   
      Gornji Vakuf 

19. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća JU Ljekarna Gornji Vakuf-
Uskoplje 

20. Prijedlog Odluka o imenovanju; 
a. natječajnog povjerenstvo 
b. Drugostupanjsko stručno-upravno povjerenstvo 
c. Povjerenstvo za procjenu prometne vrijednosti nekretnina 
d. Povjerenstvo za davanje stručne ocjene u postupku donošenja urbanističke  suglasnosti 

 
Diskusije: 
 
N. Karamustafić -SDP 

• Smatram da je Dnevni red današnje sjednice preopširan i da ubuduće ne bi trebalo biti više od 
10-12 točaka dnevnog reda 

M. Krajina -predsjednik OV-a 
• Slažem se da je dnevni red današnje sjednice malo preobilan, možete zatražiti stanku ako bude 

potrebno 
 
Predloženi Dnevni red  usvojen je jednoglasno sa ( 19 „za“ ) 

 
Ad. 1. 

Vijećnička pitanja: 
 
Odgovori na vijećnička pitanja: 
 
Ismihan Bajraktarević – neovisni vijećnik 

• Nisam dobio odgovor na pitanje u vezi postavljannja signalizacije „kod kuće dr. Zahida prema 
pijaci“ 

Berislav Elez – HSP 
• Na jedno moje vijećničko pitanje sam dobio neadekvatan odgovor, tražio sam da nadležna 

općinska služba zatraži odgovor od „šumarije“, nisam dobio odgovor dali je to urađeno. Molio bih 
da se adekvatno odgovori na ovo moje pitanje.  

Dijana Hadžijusufović – SBB 
• odsutna 

Ismet Agić- neovisni vijećnik 
• zadovoljan odgovorom 

Said Imamović- SDA 
• zadovoljan odgovorom 

Alojz Bandić- ispred kluba HDZ 1990 
• zadovoljan odgovorom 

 
Nova vijećnička pitanja 
 
Ismihan Bajraktarević – neovisni vijećnik 

1. Molim nadležnu Opštinsku službu da razmotri mogućnost uređenja i postavljanja autobuskog 
stajališta preko puta benzinske pumpe „INA“? 

2. Molim nadležnu Opštinsku službu da postavi, nedostajuće željezne poklopce – kanalizacione na 
lokaciji igrališta „Bebara“. Nedostaju 4 četiri poklopca? 



 

 

  

3 
 
 

 
3. kada će nadležna Opštinska služba postaviti vodopropusnu mrežu ispod Sahat kule? 

Alojz Bandić- HDZ 1990 
1. Pošto je općina Gornji Vakuf-Uskoplje osnivač „Regionalnog centra upravljanja otpadom“ d.o.o. 

zahtjevamo da nam se odgovori sa kojim iznosom je Svjetska banka financirala navedenu firmu i 
da li su se ta ista sredstva namjenski koristila? 

2. Gdje se nalazi ured firme „Regionalnog centra upravljanja otpadom „ d.o.o. pošto ured na adresi 
Humac bb ne postoji? 

3. Zašto se ne izmjene putokazi kod Gradskog katoličkog groblja kod Inine benzinske? 
Marinko Barnjak – HDZ 1990 

1. Do kada će se tolerirati minus davne gradske apoteke jer taj minus plaćaju naši građani i na koji 
način smatrate da će ova  Javna ustanova biti profitabilna? 

2. Zašto se ne rješavaju psi lutalice po gradu jer su već do sada ugrizene tri osobe i roditelje je 
strah pustiti samu djecu u školu i na ulicu? 

3. Na kojim lokacijama se namjerava širiti iskop uglja Javnog poduzeća Rudnik Gračanica? 
4. Tražimo spisak izbjeglih i raseljenih osoba iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja koji nisu uspjeli riješiti svoj 

statut povratka jer je već prošlo 20 godina? 
Berislav Elez – HSP 

1. Zašto koordinator za MZ. i općinske službe ne obavijeste i pošalju javne pozive i natječaje 
poticaja i drugih programa koji se odnose na širu populaciju kako bi potencijalni korisnici bili na 
vrijeme i adekvatno obaviješteni. Nije dovoljno zalijepiti oglas na oglasnoj ploči jer veliki broj ljudi 
rijetko dolazi do Općine i na taj način propuste konkurirati za određene programe? 

Edin Prijić – S BiH 
1. Da li se planira izgradnja rasvjete u naseljima Jagnjid i Gaj u MZ. Voljice i ako jest u kojoj je fazi 

realizacije? 
2. Tko je odgovoran za postavljanje neadekvatnih drvenih bandera za rasvjetu u naselju Dražev 

Dolac? 
Jasminka Agić – ispred kluba SDP-a 

1. Zašto se ne pusti u upotrebu ulična rasvjeta u naselju Hrasnica? 
2. Imaju li općinske službe podatak koliko je obitelji odselilo iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja u 2015 

godini i molim da nam se da broj, ako se zna? 
3. Postoji li u planu trotoar Dražev Dolac-Pajić Polje na magistralnom putu? 
4. Revizorsko izvješće proračuna za 2015 godinu općine Gornji Vakuf- Uskoplje, postoji li? 

Naser Karamustafić– SDP 
1. Kada planirate asfaltirati ulicu „Kućice“ koja se nalazi u samom centru grada ? 
2. Molim nadležnu općinsku službu da nam dostavi ko je financirao projekat vodovoda u MZ Voljice, 

odnosi se na nivo vlasti? 
3. Zahtjevam spisak ljudi koji su korisnici poljoprivrednog poticaja u općini Gornji Vakuf-Uskoplje , 

odnosi se na nove zasade malinjaka (139 korisnika)? 
4. Postoji li zakonska regulativa za kažnjavanje parkiranja na obilježenim parkinzima u gradskom 

jezgru, ako ta odluka nije usvojena na OV-u Gornji Vakuf-Uskoplje? 
 
Usmeni odgovori na vijećnička pitanja sa 24. Sjednice vijeća   
 
Nije bilo usmenih odgovora  
 

Ad. 2. 
 

Usvajanje Zapisnika sa 23. Sjednice Općinskog vijeća i 1. Tematske sjednice Općinskog 
vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje 
 
Primjedbe: 
 
Herceg J.-povjerenstvo za statut i propise 

• U zapisniku sa 1. Tematske sjednice stoji;... da je sjednica održana 17.02.2016. godine  a treba 
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da  stoji;...08.02.2016. godine 
S. Čaušević -Općinski načelnik 

• Na 4. stranici Zapisnika sa 23. Sjednice vijeća stoji;...6.800 000,00 eura..., a treba ; 6.800 000,00 
KM 

 
Zapisnik sa 23. sjednice  Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje uz gore navedene primjedbe usvojen je  
jednoglasno sa ( 19 «za» ) 

 
Zapisnik sa  1. Tematske sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje uz gore navedene primjedbe 
usvojen je  jednoglasno sa ( 19 «za» ) 
 

Ad. 3. 
 
Informacija o radu Ispostave Zavoda za zapošljavanje Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015. 
godinu 
 
R. Matušić -ispred izvjestioca 

• Dala je kratko obrazloženje Informacije o radu Ispostave Zavoda za zapošljavanje Gornji Vakuf-
Uskoplje za 2015.godinu 

 
Diskusije: 

 
S. Imamović -SDA 

• Zamolio bih da se ubuduće povede malo više računa na jezik na kojem se materijali dostavljaju, 
ovo je po meni neki „bučkuriš“, malo na bosanskom, malo na hrvatskom jeziku 

R. Matušić -ispred izvjestioca 
• Materijali su urađeni u dvije jezičke varijante i na hrvatskom i na bosanskom jeziku, ne znam 

koju ste Vi dobili 
 
Zaklučak o Informaciji o radu Ispostave Zavoda za zapošljavanje Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu 
usvojen je jednoglasno sa ( 20 «za» ) 

Ad. 4. 
 

Informacija o radu Policijske postaje Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015. godinu 
 
O. Filan -Komandir policijske postaje 

• Dao je kratko obrazloženje Informacije o radu Policijske postaje Gornji Vakuf-Uskoplje za 
2015.godinu 

 
Diskusije: 
 
N. Karamustafić -SDP 

• Mora li policija napraviti uviđaj bez obzira tko podnese prijavu. Imali smo nedavno slučaj da je 
maloljetna osoba prijavila svoju susjedu. 

• Drugi  slučaj se desio da je prolaznik „tužio“ grupu ljudi koji su sjedili na terasi po danu, prijavio 
je policiji da ga napadaju. Policija je došla do tog objekta, privela je tu grupu u policijsku postaju 
i od istih uzela „alko test“. Interesira me dali je policija imala pravo da uzima alko test od osoba 
koje su bile privedene? 

M. Barnjak -HDZ 1990 
• Interesira me koliko se zapljenilo piroterhničkih sredstava za Božične i Novogodišnje blagdane 

O. Filan -Komandir policijske postaje 
• Kad je u pitanju prvo pitanje, policija je dužna da razmotri svaku prijavu koja joj se dostavi i 

dužna je da postupi po istoj.  
• Kad je u pitanju drugi slučaj, znam o kojem se slučaju radi i mogu reči da je došlo do 

narušavanja javnog reda i mira od osoba koje su bile privedene i od kojih je uzet alko test, taj 
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predmet je predat sudu. 
• Nije bilo oduzimanja pirotehničkih sredstava od strane policije iz razloga što je bila puno manja 

uporaba istih za navedene blagdane. Policija je radila preventivno tako što je poslala obavijesti i 
upozorenja prema školama. Uporaba tih sredstava je bila na zadovoljavajučem nivou za razliku 
od prethodnih godina. 

N. Karamustafić -replika 
• Znači policija ima pravo da radi alko test prema osobi koja je pila u kafani, koja nije nikoga 

vrijeđala niti je upravljala motornim vozilom u takvom stanju. 
• Kad je u pitanju sudski epilog protiv osoba koe su bile privedene, sud je presudio u njihovu 

korist. Interesira me da li policija ima zakonsko pravo da uzima alko test od takvih osoba. 
 
Zaključak o Informaciji o radu Policijske postaje Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu usvojen je sa 
većinom glasova  ( 16 «za» , 4  „suzdržana“, 0 „protiv“ ) 

 
Ad. 5. 

 
Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih 
nesreća općine Gornji Vakuf-Uskoplje za period 2016 – 2020 godina 
 
B. Šain -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od 
prirodnih i drugih nesreća općine Gornji Vakuf-Uskoplje za period 2016 – 2020 godina 

 
Diskusije:- 
 
Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje za period 2016 – 2020 godina usvojen jednoglasno sa ( 20 «za» ) 
 

Ad. 6. 
 

Informacija o implementaciji Akcionog plana za 2015.godinu 
 
N. Milić -ispred izvjestioca 

• Dao je kratko obrazloženje Informacije o implementaciji Akcionog plana za 2015.godinu 
 

Diskusije: - 
 
Informacija o implementaciji Akcionog plana za 2015.godinu usvojena jednoglasno sa ( 19 «za» ) 

 
Ad. 7. 

 
Prijedlog Akcionog plana za implementaciju strategije razvoja općine Gornji Vakuf- 
Uskoplje za 2016.godinu 

 
  
Milić N.-ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje Prijedloga Akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja 
općine Gornji Vakuf- Uskoplje za 2016.godinu 

 
Diskusije:- 
 
Prijedlog Akcionog plana za implementaciju strategije razvoja općine Gornji Vakuf- Uskoplje za 
2016.godinu usvojen je jednoglasno sa ( 19 «za» ) 
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Ad.8. 

 
Izvješće o radu Općinskog načelnika i Općinskih službi za upravu za 2015.godinu 
 
S. Čaušević -ispred izvjestioca 

• Dao je kratko obrazloženje  Izvješća o radu Općinskog načelnika i Općinskih službi za upravu za 
2015.godinu 

  
Diskusije: 
 
J. Herceg -povjerenstvo za statut i propise 

• Povjerenstvo je na svom sastanku donijelo zaključak da ovom izvješću nedostaje broj protokola 
I. Agić -neovisni vijećnik 

• Interesira me da li ima nekih aktivnosti da se nastavi sa izlaganjem ostalih katastarskih općina, 
znamo kakvo nam je stanje u gradu i u ostalim katastarskim općinama koje nisu završene 

J. Agić -SDP 
• Iz izvješća kad se pročita vidi se da se radilo, ali me zabrinjava, a to je i Načelnik rekao da nam 

je mortalitet veći od nataliteta (za jedan) 
• U izvješću smo mogli vidjeti da je puno veći broj privremenih i trajnjih odjava radnji nego novih 

rješenja za rad obrtničkih, ugostiteljskih i trgovačkih djelatnosti. Jedino je malo povečanje u 
oblasti prevoza, to nam govori da se smanjuje broj radnih mjesta. 

• Trebamo se svi zapitati što uraditi da nam se ne dešavaju ovakvi padovi u broju zaposlenih, 
odnosno padovi u  broju radnih mjesta  

S. Čaušević -ispred izvjestioca 
• Završene su dvije katastarske općine u potpunosti, na trećoj katastarskoj općini Bistrica 

Federalna uprava za geodetske poslove nam je prekinula postupak iz razloga što nije bio donesen 
Zakon o katastru. U više navrata smo se obraćali navedenoj upravi od koje smo upozoreni da bilo 
koje aktivnosti oko izlaganja katastarskih općina će biti nevažeće. Sigurno je ovo jedan veliki 
problem za našu općinu prvenstveno kada je u pitanju poticaj. 

• Kad je u pitanju konstatacija J. Agić  po pitanju privremenih i stalnih odjava obrtničkih, 
trgovačkih i drugih radnji, trebamo znati da u toj oblasti vrijedi zakon tržišta, mi tu ne možemo 
ništa uraditi. 

• U 2015 godini je bilo povečanje broja zaposlenih za nekih 150 radnih mjesta u odnosu na 
prethodnu 2014. godinu 

 
Izvješće o radu Općinskog načelnika i Općinskih službi za upravu za 2015.godinu usvojeno je 
jednoglasno sa ( 20 «za» ) 
 

Ad. 9. 
 

Program rada Općinskog načelnika Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016.godinu 
 
S. Čaušević -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje  prijedloga Programa rada Općinskog načelnika Gornji Vakuf-Uskoplje 
za 2016.godinu 

 
Diskusije: 
 
J. Herceg -povjerenstvo za statut i propise 

• Povjerenstvo je na svom sastanku donijelo zaključak da ovom Programu nedostaje broj 
protokola 

Herceg J.-ispred kluba HDZ BiH 
• U ovom programu je navedeno da će se nastaviti sa aktivnostima oko izgradnje Regionalne 

sanitarne deponije, stoga mi ispred kluba tražimo da se u ovom programu napravi neki plan za 
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zbrinjavanje otpada sa naše općine  
• Općina je usvojila odluku na vijeću da se uradi Strategija razvoja turizma na našoj općini, u 

ovom Programu to se ne spominje. Interesira me općenito što se planira kad je u pitanju 
turizam na našoj općini u 2016. godini 

N. Karamustafić -SDP 
• Sve što sam mislio reći rekao je J. Herceg, znači sve aktivnosti da se usmjere na zbrinjavanje 

otpada sa naše općine, raditi na izradi plana zbrinjavanja otpada. 
A. Bandić -ispred kluba HDZ 1990 

• Primjedbe kluba HDZ 1990 se odnose na; na strani 8 točka 9 stoji;... da će se nastaviti sve 
aktivnosti projekta izgradnje Regionalne sanitarne deponije, nastavit će se aktivnosti na izradi 
potrebne dokumentacije za dobivanje urbanističke suglasnosti i građevne dozvole...., komentar 
kluba HDZ 1990 je da naša stranka nikad neće podržati ovakav prijedlog. Smatramo da trebaju 
prestati sve aktivnosti oko izgradnje Regionalne sanitarne deponije. 

• Na strani 8.; ... u tijeku 2016. godine očekuje se i usvajanje prijedloga izmjene i dopune 
Prostornog plana općine. U tom planu stoji regionalna sanitarna deponija i stoga nam taj 
Prostorni plan odnosno njegove izmjene i dopune nisu prihvatljive. 

• Klub HDZ 1990 prihvata prijedlog Programa rada Općinskog načelnika za 2016 godinu, pod 
uvjetom da se iz Programa rada izbaci izgradnja Regionalne deponije, s tim da se nastave 
aktivnosti na iznalaženju rješenja lokacije za odlaganje otpada sa naše općine. 

S. Imamović -ispred kluba SDA 
• Klub SDA podržava rad Općinskog načelnika i podržava prijedlog prijedloga Programa rada 

Općinskog načelnika Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016.godinu 
• Projekat Regionalne sanitarne deponije postoji, nigdje nije objavljeno da je on obustavljen, stoga 

kao takav treba da bude u programu rada Općinskog načelnika za 2016 godinu i ne vidim zbog 
čega bi se brisao iz programa rada za 2016. godinu. 

A. Ramić -SDA 
• Ne bih se složio da većina vijećnika Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje ne podržava daljnje 

aktivnosti oko izgradnje Regionalne sanitarne deponije, to se najbolje vidjelo kad su predlagani 
određeni zaključci na 1. Tematskoj sjednici koji su se odnosili na zaustavljanje daljnih aktivnosti 
oko izgradnje Regionalne sanitarne deponije a koji kako znamo nisu prošli. 

 
( Stanka od  1100 do 1115 ) 
 
S. Čaušević -ispred predlagatelja 

• Iz Programa rada Općinskog načelnika za 2016.godinu se briše; ....nastaviti aktivnosti oko 
izgradnje Regionalne sanitarne deponije... , a ostaje ;... također će se nastaviti aktivnosti oko 
iznalaženja rješenja za zbrinjavanje komunalnog otpada sa područja naše općine... 

 
Program rada Općinskog načelnika Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016.godinu uz gore navedene primjedbe 
usvojen jednoglasno sa  ( 20 «za» ) 

Ad. 10. 
 

Izvješće o izvršenju Program rada Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu 
 
M. Krajina -ispred izvjestioca 

• Dao je kratko obrazloženje  Izvješća o izvršenju Programa rada Općinskog vijeća Gornji Vakuf-
Uskoplje za 2015.godinu 

Diskusije: 
 
J. Herceg -povjerenstvo za statut i propise 

• Povjerenstvo je na svom sastanku donijelo zaključak da ovom Izvješću  o izvršenju Programa 
rada Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu nedostaje potpis 

 
Izvješće o izvršenju Programa rada Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu usvojen 
jednoglasno sa ( 20 «za» ) 
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Ad. 11. 

 
Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima i odgovorima na vijećnička pitanja 

 
M. Krajina -ispred izvjestioca 

• Dao je kratko obrazloženje Informacije o postavljenim vijećničkim pitanjima i odgovorima na 
vijećnička pitanja 

 
Diskusije: 
 
B. Elez -HSP BiH 

• Smatram da se na neka vijećnička pitanja odgovori neadekvatno, stoga bi predložio da nadležne 
službe povedu malo više računa kada dostavljaju odgovore na postavljena vijećnička pitanja 

 
Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima i odgovorima na vijećnička pitanja usvojena 
jednoglasno sa ( 20 «za» ) 

 
Ad. 12. 

 
Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016.godinu 
 
S. Prijić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje  prijedloga Programa rada Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje za 
2016.godinu 

 
Diskusije:- 
 
 Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016.godinu usvojen jednoglasno sa  
( 20 «za» ) 

Ad. 13. 
 
Prijedlog Godišnjeg plana i programa održavanja i rekonstrukcije lokalnih putova na  
području općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016. godinu 
 
S. Šišić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje prijedloga Godišnjeg plana i programa održavanja i rekonstrukcije 
lokalnih putova na  području općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016.godinu 

 
Diskusije: 
 
J. Herceg -povjerenstvo za statut i propise 

• Povjerenstvo smatra da u ovom prijedlogu Godišnjeg plana i programa održavanja i 
rekonstrukcije lokalnih putova na  području općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016.godinu treba 
da stoji puni naziv općine Gornji Vakuf-Uskoplje, a ne G. Vakuf-Uskoplje kako stoji u materijalima 

 
Prijedlog Godišnjeg plana i programa održavanja i rekonstrukcije lokalnih putova na  području općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016.godinu usvojen jednoglasno sa ( 20 «za» ) 
 

Ad. 14. 
 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama i naknadama izabranim dužnosnicima, 
državnim službenicima i namještenicima u Općinskoj upravi Gornji Vakuf-Uskoplje 
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S. Čaušević -Općinski načelnik 
• Dao je kratko obrazloženje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama i naknadama 

izabranim dužnosnicima, državnim službenicima i namještenicima u Općinskoj upravi Gornji 
Vakuf-Uskoplje 

 
Diskusije: 

 
J. Herceg -povjerenstvo za statut i propise 

• Povjerenstvo smatra da u preambuli ove Odluke kad je u pitanju navod službenih novina FBiH, 
stoji;..45/10.. treba dodati... i 111/12..., odnosno navod službenog glasila pisati punim imenom a 
ne skraćeno kako stoji 

 
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama i naknadama izabranim dužnosnicima, državnim 
službenicima i namještenicima u Općinskoj upravi Gornji Vakuf-Uskoplje uz gore navedene izmjene 
usvojen jednoglasno sa ( 20 «za» ) 

Ad. 15. 
 

Prijedlog Odluke o verifikaciji mandata članova Vijeća mjesnih zajednica općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje 

 
S. Šišić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje prijedloga Odluke o verifikaciji mandata članova Vijeća mjesnih 
zajednica općine Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
Diskusije:  
 
J. Herceg -povjerenstvo za statut i propise 

• Povjerenstvo smatra da je ovaj prijedlog Odluke o verifikaciji mandata članova Vijeća mjesnih 
zajednica općine Gornji Vakuf-Uskoplje trebao biti potpisan 

• Navod službenih novina FBiH stoji;...49/06 i 11/09..., a treba da stoji;... 49/06 i 51/09..., 
 
Prijedlog Odluke o verifikaciji mandata članova Vijeća mjesnih zajednica općine Gornji Vakuf-Uskoplje uz 
navedenu izmjenu usvojen jednoglasno sa ( 20 «za» ) 

 
Ad. 16. 

 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dodjelu koncesije 

 
N. Milić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje prijedloga  Odluke o davanju suglasnosti za dodjelu koncesije 
 

Diskusije: 
 
J. Herceg -povjerenstvo za statut i propise 

• U preambuli ove Odluke stoji;...Na osnovu člana 4.stav 2. Zakona o koncesijama KSB („Službene 
novine KSB“, br.8/09, 6/13 ; treba dodati;... i 9/15), 

J. Herceg -HDZ BiH 
• Interesira me da li se daje pod koncesiju samo prostor ribogojičlišta ili se daje neka površina, ne 

spominje se kolika je ta površina ili su u pitanju samo bazeni za ribogojilišta 
N. Milić -ispred predlagatelja 

• U pitanju je samo koncesija za vodu, bazeni su u ingerenciji Šumarije 
N. Karamustafić -SDP 

• Interesira me što mi dobivamo sa tom koncesijom. Znamo svi kakva iskustva imamo sa mini 
hidroelektranama. Što općina dobija sa ovom koncesijom. 
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J. Agić -SDP 
• Interesira me koji se dio Bistričke rike daje pod koncesiju, da li od izvora do ušća, što se daje pod 

koncesiju, malo je nedefinirano 
S. Prijić -ispred predlagatelja 

• Sve je navedeno u ovoj odluci, daje se koncesija za dio rike gdje je Ribogojilišta, postoji ugovor o 
davanju pod najam, postoji k.č. zemljišta koje se daje pod najam. 

 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dodjelu koncesije usvojen je sa većinom glasova  ( 18 «za» , 0  
„suzdržanih“, 2 „protiv“ ) 

Ad. 17. 
 

Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječene građevne cijene m2 stambenog i  poslovnog 
prostora u državnoj svojini na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje za proteklu 
2015.godinu.  

 
O. Sofić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje prijedloga Odluke o utvrđivanju prosječene građevne cijene m2 
stambenog i  poslovnog prostora u državnoj svojini na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 
proteklu 2015.godinu.  

 
Diskusije: 
 
J. Herceg -povjerenstvo za statut i propise 

• U preambuli stoji navod službenih novina FBiH 25/03..., treba dodati i 16/04 
 
Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječene građevne cijene m2 stambenog i  poslovnog prostora u 
državnoj svojini na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje za proteklu 2015.godinu usvojen jednoglasno 
sa ( 19 «za» ) 
 
(Hermina Skeho izašla sa sjednice u 1140 minuta ) 

 
Ad. 18.  

 
Prijedlog akata Službe za imovinsko pravne poslove : 
 
        a)    Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj uporabi  nekretnine označene kao   
                k.č. 29/4 k.o. SP_ Gornji Vakuf 
 
O. Sofić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje prijedloga Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj uporabi  
nekretnine označene kao k.č. 29/4 k.o. SP_ Gornji Vakuf 

 
Diskusije:  
 
J. Herceg -povjerenstvo za statut i propise 

• Povjerenstvo je konstatirala da ovaj zk. ul. nije potpisan, nije u onom obliku kako ga izdaje 
grunta u Bugojnu 

• Treba da stoji puni naziv službenih novina FBiH  
S. Prijić -tajnik općine 

• Sam akt je uredu, ovaj zk.ul. je u vidu obrazloženja ove Odluke i kao takav nije obvezujući da se 
dostavlja uz ovakve Odluke. Nije smetnja da se usvoji ova Odluka zbog toga što nije potpisan 
zk.ul., nije uvjet  

J. Agić -SDP 
• Smatram da ovo nije pravno valjano ako nije potpisano i ovjereno, nitko ne kaže da nije 

ispravno, ali na temelju čega mi dižemo ruku i glasamo za određenu Odluku 
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O. Sofić -ispred predlagatelja 
• Ovaj zk.iz. je samo vama potvrda ko je vlasnik zemljišta koje se daje, on ništa ne mijenja bio on 

orginal ili kopija, ništa ne mjenja u konačnici 
• Formalno pravno ovo nije uvjet da se ne usvoji ova Odluka, po meni je ovo formalno pravno 

ispravno 
N. Karamustafić -SDP 

• Ako nije problem nekog vremenskog roka u svezi ove Odluke moj prijedlog je da se ostavi za 
narednu sjednicu i da se tada dostavi potpisan zk.iz. tog zemljišta 

I. Agić -neovisni vijećnik 
• Ovo je primjerak besplatnog zk.iz. koji izdaje grunta Bugojno koji može biti vjerodostojan 

E. Glamočak -predsjednik SBiH 
• Ovo 29/1 odgovara navedenom u Popisnom listu 2998/2 jer je on isparceliziran. Ovaj Popisni list 

je potpisan i ovjeren onda je ovo valjano i to u redu 
 
Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj uporabi  nekretnine označene kao k.č. 29/4 k.o. 
SP_ Gornji Vakuf usvojen je sa većinom glasova ( 16 «za», 0 „suzdržan“, 3 „protiv“ ) 
 
b)    O prodaji nekretnine označene kao k.č. 1475/112 i k.č. 1475/182 k.o. SP_ Gornji Vakuf  
 
O.  Sofić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje O prodaji nekretnine označene kao k.č. 1475/112 i k.č. 1475/182 k.o. 
SP_ Gornji Vakuf 

 
Diskusije: - 
 
Prijedlog Odluke O prodaji nekretnine označene kao k.č. 1475/112 i k.č. 1475/182 k.o. SP_ Gornji Vakuf 
usvojen je jednoglasno sa  ( 19 „za“ ) 

 
Ad. 19.  

 
Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća JU Ljekarna Gornji 
Vakuf-Uskoplje 

 
S. Imamović - Povjerenstvo za Izbor i imenovanje 

• Dao je kratko obrazloženje prijedloga Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća 
JU Ljekarna Gornji Vakuf-Uskoplje 

• Predlažemo Rješenje o imenovanju  Upravnog vijeća JU Ljekarna Gornji Vakuf – Uskoplje 
(„Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje“, broj 6/14) , u tački I, alineje 1. i 2. koje se 
mijenja i glasi: 

     
a) Nermina Gudić,  ispred osnivača,  predsjednik 
b) Ljuba Buljan, ispred osnivača   član 

 
Diskusije: 
 
J. Herceg -Povjerenstvo za statut i propise 

• U preambuli navod službenih novina FBiH stoji; ...12/03..., treba dodati i  34/03 
S. Čaušević -Općinski načelnik 

• Zahvalio bih se dosadašnjoj predsjednici Upravnog vijeća Ljubi Buljan koja je uzela aktivno 
učešće u rješavanju problematike u JU Ljekarna Gornji Vakuf-Uskoplje 

M. Krajina -Predsjednik OV-a 
• Iskoristio bih priliku da se zahvalim dosadašnjoj predsjednici Upravnog vijeća JU Ljekarna Gornji 

Vakuf-Uskoplje  
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Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća JU Ljekarna Gornji Vakuf-Uskoplje 
usvojen sa većinom glasova usvojen je sa većinom glasova ( 16 „za“, 3 „suzdržana“, 0 „protiv“  ) 
 

Ad. 20.  
 

Prijedlog Odluka o imenovanju; 
 
a). Natječajno povjerenstvo 

 
S. Čaušević -Odluke predlagatelja 

• Predlažem Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu građevnog zemljišta u državnoj 
svojini na korištenje radi građenja, u sastavu: 

 
1. Osman Sofić,     predsjednik 
2. Slavko Luketina, član 
3. Husein Fale,  član 

 
Diskusije:- 
 
Prijedlog Odluke o imenovanju Natječajnog  povjerenstva usvojen sa većinom glasova  ( 16 „za“, 3 
„suzdržana“ 0 „protiv“,  ) 
 
b). Drugostupanjsko  stručno-upravno povjerenstvo 
 
S. Čaušević -Odluke predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje prijedloga Odluke o imenovanju Drugostupanjsko stručno-upravnog 
povjerenstva 

• U drugostupanjsko stručno-upravno Povjerenstvo predlažu se; 
 

1. Branko Matijanić    predsjednik 
2. Selmir Šehić    član 
3. Ivica Nikolić             član 

 
Diskusije:- 
 
Prijedlog Odluke o imenovanju Drugostupanjsko stručno-upravnog povjerenstva usvojen sa većinom 
glasova  ( 15 „za“, 4 „suzdržana“, 0 „protiv“,   

 
c). Povjerenstvo za procjenu prometne vrijednosti nekretnina 
 
S. Čaušević - Odluke predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje prijedloga Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu prometne 
vrijednosti  nekretnina 

• U Povjerenstvo za procjenu prometne vrijednosti nekretnine predlažu se: 
 

1. Vendalin Livajušić,               predsjednik, 
2. Hidajet Redžić,          član. 
3. Bejamil Šabanović,               član,    

 
Diskusije:- 
 
Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti  nekretnina usvojen sa 
većinom glasova  ( 17 „za“, 2 „suzdržana“ 0 „protiv“,) 
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d). Povjerenstvo za davanje stručne ocjene u postupku donošenja urbanističke suglasnosti 

 
 

S. Čaušević - Odluke predlagatelja 
• Dao je kratko obrazloženje prijedloga Odluke o imenovanju Povjerenstva za davanje Stručne 

ocjene u postupku donošenja urbanističke suglasnosti 
• U Povjerenstvo za davanje stručne ocjene predlažu se; 

 
1. Husein Fale      predsjednik 
2. Stipica Oreć      član 
3. Saudin Zahirović      član 

 
Diskusije:- 
 
Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za davanje Stručne ocjene u postupku donošenja 
urbanističke suglasnosti usvojen sa većinom glasova  ( 16 „za“, 3 „suzdržana“ 0 „protiv“,) 
 
 
Sjednica završena u 1207 sati.  

 
 
ZAPISNIČAR                         PREDSJEDNIK  

                                                                                                 OPĆINSKOG VIJEĆA 
         Hidajet Redžić                                                                       Marinko Krajina  


