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Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE   
OPĆINSKO VIJEĆE  
 
Broj: 01-05-   /16 
Nadnevak,18.04.2016.godine 

Z A P I S N I K 
 
sa 25. sjednice IV saziva Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje, održane 31. ožujka 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, Branko Matijanić, 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, ravnatelj JU Ljekarna Gornji 
Vakuf-Uskoplje Ivan Dundović, ravnatelj JU Dom zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje Ejub Zukić, ravnatelj JU 
Centar za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje Ivo Juričević, ravnateljica JU Centar za obrazovanje i 
kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje Nermina Gudić, predstavnici medija – RTV Bugojno. 
 
Tajnik općine Prijić Senad, je izvršio prozivku nazočnih vijećnika, tako da su na sjednici bila nazočna 22 
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 -HDZ BiH ( izašao sa sjednice 1259 ), Naser Karamustafić, Jasminka Agić - SDP, Salko 
Omeragić ( izašao sa sjednice 1147 ), Edin Prijić - S BiH, Marinko Barnjak ( izašao sa sjednice 1140 ), Alojz 
Bandić -HDZ 1990,  Berislav Elez - HSP BiH ( izašao sa sjednice 1146-bolest djeteta ), Dijana 
Hadžijusufović -SBB, Ismihan Bajraktarević– neovisni vijećnik ( izašao sa sjednice 1259 ), Ismet Agić– 
neovisni vijećnik 
 
Izočan je bio jedan vijećnik; 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 24. sjednice Općinskog vijeća 
3. Izvješće o radu JU Ljekarna za 2015.godinu i Plan rada za 2016.godinu 
4. Izvješće o radu JU Dom zdravlja za 2015.godinu i Plan rada za 2016.godinu 
5. Izvješće o radu JU Centar za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu i Plan rada za 

2016.godinu 
6. Izvješće o radu JU Centar za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu i Plan 

rada za 2016.godinu 
7. Izvješće o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 

31.12.2015.godine 
8. a) Prijedlog  Proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016.godinu 
     b) Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016.godinu 
9. Prijedlog Odluke o izmjena i dopuna Prostornog plana općine Gornji Vakuf-Uskoplje  
10. Informacija o stanju i raspolaganju općinskom  imovinom 
11. Akti imovinsko pravne službe; 

a) Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine označene kao    
    k.č. 1338/2, k.o. Tihomišlje 
b) Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnina označenih kao   
    k.č. 11/37, k.č. 11/39 i k.č. 21/103,  k.o. Gornji Vakuf 
c) Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine označene kao k.č. 29/4, k.o. Gornji Vakuf 

 
Predloženi Dnevni red  usvojen je jednoglasno sa ( 22 „za“ ) 
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Ad. 1. 

Vijećnička pitanja: 
 
Odgovori na vijećnička pitanja: 
 
Alojz Bandić- HDZ 1990 

• Zadovoljan odgovorima 
Marinko Barnjak – HDZ 1990 

• Zadovoljan odgovorima 
Berislav Elez – HSP 

• Zadovoljan odgovorom 
Edin Prijić – S BiH 

• Zadovoljan odgovorima 
Jasminka Agić – ispred kluba SDP-a 

• Zadovoljna odgovorima 
Naser Karamustafić– SDP 

• Koja je svrha postavljati pitanja ako dobijemo neadekvatne odgovore na ista 
• Prošli put sam postavio pitanje; „Zahtijevam spisak ljudi koji su korisnici poljoprivrednog poticaja 

u općini Gornji Vakuf-Uskoplje , odnosi se na nove zasade malinjaka (139 korisnika)“. Dobio sam 
odgovor da se spisak nalazi na Web stranici općine. Tražio sam da mi se dostavi pisani odgovor, 
da imam odgovor kao „ opipljiv dokument“ u vezi postavljenog pitanja, da bi sa istim mogao 
poduzeti neke radnje odnosno da bi mogao nešto tražiti. 

Ismihan Bajraktarević – neovisni vijećnik 
• Zadovoljan  odgovorima 
• Molio bih da mi se malo pojasni odgovor koji sam dobio na vijećničko pitanje; „Molim nadležnu 

Općinsku službu da razmotri mogućnost uređenja i postavljanja autobusnog stajališta preko puta 
benzinske crpke INA“? 

 
Nova vijećnička pitanja 
 
Klub - HDZ BiH 

1. Natpisi za naseljena mjesta Krupa i Dobrošin nemaju table i putokazi sa magistralne ceste treba 
postaviti za Donja Ričica i Lužani. 

2. Tražimo da se operu ulice u gradu. 
3. Izvješće o Industrijskoj zoni  

a. Implementacija ugovora 
b. Koliko ima uposlenih 
c. Finansijski izvješće 

Jasminka Agić - SDP 
1. Ko je izdavao potvrde da je neko raseljeno lice za konkurs Fed. Ministarstva za raseljena lica i 

izbjeglice u Općini Gornji Vakuf-Uskoplje ako znamo da pojedini dobitnici nisu iz iste kategorije. 
2. Dokle je došlo formiranje JU “Pčelica“ za djecu sa posebnim potrebama , ako znamo da smo 

donijeli odluku o njenom osnivanju. 
Alojz Bandić – HDZ 1990 

1. Zašto se ne poštuju zaključci o vodoopskrbi naselja Gornji Vakuf-Uskoplje koje su u nadležnosti 
JKP VIK d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje sa 3.vanredne sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-
Uskoplje („Sl. glasnik Općine Gornji Vakuf-Uskoplje“ br.1/01,3/05 održane 20.12.2011.god, To se 
posebno odnosi na 9. točku zaključka 3. izvanredne sjednice. 

2. Tko je „samovoljno“ uvećao obračunski paušal za više od 100 %. To se odnosi i na domaćinstva 
koja više od 10. godina imaju ugrađene vodomjere, a navodno su neispravni. Očitavanje utroška 
vode vrši se neodgovorno.  

Ramiz Manjgo– SDA 
1. Zašto policija ne obilazi prirubne dijelove Općine konkretno Kamenice , a razlog je veliki broj 

neregistriranih vozila u tome području te zašto se ništa ne rješava sa problemom pasa lutalica. 
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Adnan Ramić– SDA 
1. Upozoravam na vrijeme i zahtijevam hitnu i odgovarajuću reakciju u vezi sa mojim slijedećim 

pitanjem:  
Ko će snositi odgovornost , ako se desi nesretan slučaj , a naročito onaj koji bi rezultirao smrtnim 
ishodom , u otvorenom cjevovodu mini hidrocentrale u naseljenom mjestu Voljevac? 
Naime, ulaz u navedeni cjevovod,otvoren je i ne postoji nikakva zaštita niti osiguranje protiv 
neovlaštenog ulaska i kretanja kroz isti, te kao takav predstavlja veliku opasnost i prijetnju da se 
desi nesretan slučaj , kako sam to i naveo. 

Berislav Elez – HSP BiH 
1. Dokle je se došlo s legalizacijom zgrade i stanova na staroj željezničkoj stanici , da li se išta 

poduzima po tom pitanju ako nije stanari apeliraju na općinske strukture da poduzmu sve mjere 
kako bi ovaj problem riješili. 

2. Zašto se ne pokrene postupak za upis Potrlice u registar naseljenih mjesta. Stanovnici Potrlice 
imaju strašnih problema zbog ovog problema, faktički žive bez adrese i broja na nepostojećem 
mjestu. 

3. Da li je od strane M.Z. Gornji Vakuf-Uskoplje II upućen zahtjev za izgradnju rasvjete i asfaltiranje 
ulice Kralja Tvrtka ( Košute ). Stanari te ulice su pokrenuli inicijativu i bili su spremni sudjelovati 
financijski koliko je bilo potrebno. 

 
Usmeni odgovori na vijećnička pitanja sa 25. Sjednice vijeća   
 
Nije bilo usmenih odgovora  

Ad. 2. 
 

Usvajanje Zapisnika sa 24. Sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje 
 
Primjedbe:- 
 
Zapisnik sa 24. sjednice  Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje usvojen je  jednoglasno sa ( 21 «za» ) 

 
Ad. 3. 

 
Izvješće o radu JU Ljekarna za 2015.godinu i Plan rada za 2016.godinu 
 
I. Dundović -ispred izvjestioca 

• Dao je kratko obrazloženje Izvješća o radu JU Ljekarna za 2015.godinu i Planu rada za 
2016.godinu 

 
Diskusije: 
 
M. Pidro -ispred povjerenstva za društvene djelatnosti 

• Povjerenstvo za društvene djelatnosti je na svojoj sjednici održanoj 29.03.2016. godine 
razmatralo Izvješće o radu JU Centar za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje za 
2015.godinu i Plan rada za 2016.godinu, povjerenstvo je dalo pozitivno mišljenje, te predlaže 
Općinskom vijeću da ga usvoji 

Dž. Idrizović - ispred povjerenstva za proračun i financije i ekonomska pitanja 
• Povjerenstvo za proračun i financije je na svojoj sjednici održanoj 29.03.2016.godine razmatralo 

Izvješće o radu JU Centar za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu i Plan 
rada za 2016.godinu i o istom je dalo pozitivno mišljenje, te predlaže Općinskom vijeću da ga 
usvoji 

J. Herceg -povjerenstvo za Statut i propise 
• Na prvoj stranici stoji ime i poptpis predsjednika Upravnog vijeća a trebalo bi da stoji ime 

ravnatelja ove Javne ustanove 
• Na strani 4. Izvješća o poslovanju navedena su oba ravnatelja; trebalo bi da stoji i navod u 

kojem su vremenskom razdoblju obnašali tu dužnost 
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J. Agić -SDP 
• Sve čestitke novom ravnatelju na uspjehu koji je postigao u ovoj Javnoj ustanovi otkada obnaša 

ovu dužnost  
N. Karamustafić -ispred kluba SDP-a 

• Ispred kluba Mi ćemo podržati ovaj Izvješće o radu JU Ljekarna za 2015.godinu i Planu rada za 
2016.godinu, i drago mi je što je na našu inicijativu došlo do nekih pomaka i pozitivnih promjena 

• Prvi put od kada sam ja vijećnik u ovom Općinskom vijeću JU Ljekarna pozitivno posluje, što je 
za svaku pohvalu  

• Interesira me koliko su se smanjili dugovi prema dobavljačima  
A. Ramić -SDA 

• Pridružujem se čestitkama na pozitivnom poslovnom uspjehu sa željom da tako nastave i u 
budućem radu 

• Nisam zadovoljan sa Planom rada za 2016. godinu, nisam zadovoljan njegovim sadržajem i 
njegovim kvantitativnim dijelom 

S. Imamović -SDA 
• Pridružujem se čestitkama, ali se isto tako slažem sa kolegom Ramićem da je ovaj Plan rada za 

2016. godinu štur, sadržajno je siromašan i smatram da je trebalo da bude sa određenim 
pokazateljima iz kojih bi se vidio modus  i naći rješavanja duga prema dobavljačima. 

• Postavio bih pitanje koliki je trenutni dug, na koji način planirate da sanirate taj dug, u kojem 
vremenskom periodu i u kojem obimu će to biti u ovoj 2016. godini 

• Smatram da ljubaznost zaposlenih u JU Ljekarna nije na najvišoj razini i apelirao bih da se to 
popravi i da se podigne na višu razinu 

• Ispred kluba mi ćemo podržati ovo Izvješće o radu za 2015. godinu, možda bi trebalo nakon 
razgovora sa kolegama iz drugih stranaka i njihovog mišljenja bilo dobro vratiti ovaj plan rada za 
2016. godinu na doradu iz gore navedenih razloga 

• Koliko se sjećam inicijativa SDP-a svih ovih godina je bila da ova Javna ustanova ide pod stečaj, 
ali eto krenulo se u pozitivnom smjeru pa neka bude tako da je to bila vaša inicijativa 

N. Karamustafić -replika 
• Naša inicijativa je bila da se traži odgovornost od članova Upravnog vijeća i ravnatelja koji su bili 

u ovoj Javnoj ustanovi, za stanje u kojem se nalazila JU Ljekarna dok su oni bili na spomenutim 
funkcijama 

• Ne znam koja je svrha kluba  SDA da nije za ovo Izvješće, možda što ravnatelj nije iz reda SDA, 
prvi put kako ova javna ustanova pozitivno posluje Vi nalazite neke zamjerke i tražite da se 
nešto dopuni. Uvijek do sada ste podržavali Izvješće JU Ljekarna a znamo dobro da su 
negativno poslovali. Ne znam od kuda toliko licemjerje.   

• Na inicijativu SDP-a je sazvana tematska sjednica na kojoj se razgovaralo o JU Ljekarna 
I. Dundović -ravnatelj JU Ljekarna 

• Pošto je ovo moje prvo Izvješće nisam znao kako bi ono trebao da izgleda, potrudit ću se da 
sljedeće bude u formi kao je predviđeno 

• Dug JU Ljekarna prema dobavljačima iznosi nekih 160.000,00 KM 
• Kad je u pitanju Plan rada išao sam sa konkretnim pokazateljima, nisam išao opširno ako je 

potrebno mogu uraditi i širi Plan rada JU Ljekarna za 2016. godinu 
 
( Stanka od 1045- 1050) 
 
M. Krajina -predsjednik OV-a 

• Predložio bih na usvajanje sljedeći Zaključak o Izvješću o radu JU Ljekarna Gornji Vakuf-Uskoplje 
za 2015.godinu i Planu rada za 2016.godinu: 
1. Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje prihvata Izvješće o radu JU Ljekarna Gornji Vakuf-

Uskoplje za 2015.godinu. 
 

2. Zadužuje se ravnatelj JU Ljekarna Gornji Vakuf-Uskoplje da sačini Informaciju o poslovanju 
javne ustanove sa 30.06.2016.godine i Plan sanacije dugovanja iz prethodnog perioda i 
dostavi  ih na 28. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje.  
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Zaključak o Izvješću o radu JU Ljekarna za 2015.godinu i Plan rada za 2016.godinu usvojen je 
jednoglasno sa ( 22 «za» ) 

Ad. 4. 
 

Izvješće o radu JU Dom zdravlja za 2015.godinu i Plan rada za 2016.godinu 
 
E. Zukić -ravnatelj 

• Dao je kratko obrazloženje Izvješća o radu JU Dom zdravlja za 2015.godinu i Plan rada za 
2016.godinu 

 
Diskusije: 
 
M. Pidro -ispred povjerenstva za društvene djelatnosti 

• Povjerenstvo za društvene djelatnosti je na svojoj sjednici održanoj 29. 03.2016. godine 
razmatralo Izvješće o radu JU Dom zdravlja za 2015.godinu i Plan rada za 2016.godinu, 
povjerenstvo daje pozitivno mišljenje za ovo izvješće, te predlaže Općinskom vijeću da ga usvoji 

Dž. Idrizović - ispred povjerenstva za proračun i financije i ekonomska pitanja 
• Povjerenstvo za proračun i financije je na svojoj sjednici održanoj 29. 03.2016. godine razmatralo 

Izvješće o radu JU Dom zdravlja za 2015.godinu i Plan rada za 2016.godinu i o istom daje 
pozitivno mišljenje, te predlaže Općinskom vijeću da ga usvoji 

J. Herceg -ispred povjerenstva za Statut i propise 
• Na prvoj stranici treba da stoji datum i sjedište ustanove je u ulici „Bistrička cesta“ a ne kako 

stoji u izvješću ulica „Branilaca grada“. 
J. Herceg -ispred kluba HDZ-a BiH 

• Interesira me da li u JU Dom zdravlja postoji nekakav plakat na kojem su navedene sve usluge 
koje se pružaju besplatno, odnosno gdje su pobrojane sve usluge koje se trebaju platiti. Ako 
nema takvog plakata naše mišljenje je da se treba postaviti da bi korisnici vaših usluga mogli 
vidjeti što je besplatno a što se treba platiti i u kojem iznosu. 

• Ispred kluba HDZ-a BiH mi ćemo podržati ovo Izvješće o radu JU Dom zdravlja za 2015.godinu i 
Plan rada za 2016.godinu 

S. Imamović -ispred kluba SDA 
• Klub SDA će podržati ovo Izvješće o radu JU Dom zdravlja za 2015.godinu i Plan rada za 

2016.godinu i sve pohvale ravnatelju i menađmentu ove Javne ustanove na dosadašnjem radu 
M. Barnjak - HDZ 1990 

• Sve čestitke ravnatelju JU Dom zdravlja i podržat ću ovo Izvješće o radu JU Dom zdravlja za 
2015.godinu i Plan rada za 2016.godinu 

• Posebno bih istakao rad „Laboratorije“ odnosno uposlenih u istoj kao i rad medicinskih tehničara 
N. Karamustafića, E.Vele i A. Gudića.  

E. Glamočak -predsjednik S BiH 
• Predložio bih ravnatelju da JU Dom zdravlja pokrene Javnu kampanju prema građanima  u vezi 

bolest koje su u porastu, koja će građanima dati određene informacije u svezi tih bolesti. 
• Ispred SBiH mi ćemo podržati ovo Izvješće o radu JU Dom zdravlja za 2015.godinu i Plan rada za 

2016.godinu i sve pohvale ravnatelju na dosadašnjem radu JU Dom zdravlja  
J. Agić -SDP 

• Izvješće ko izvješće je dobro i čestitam na nabavci određene opreme 
• Interesira me zašto Stomatološka ordinacija pruža samo usluge vađenja zuba a imamo zaposlena 

dva specijalista Ortodonta, odnosno stomatologa, radite li išta na tome jer vidim da u 2016. 
godini nije planirano pružanje tih usluga. 

A. Bandić -ispred kluba HDZ 1990 
• Klub HDZ-a 1990 prihvaća Izvješće o radu JU Dom zdravlja za 2015.godinu  
• Imamo primjedbu na Plan rada za 2016. godinu koji nije potpun, slažem se sa J. Agić u svezi 

zubne ordinacije, jer nije planirano u Planu rada za 2016. godinu da se vrše usluge u okviru 
stomatološke ordinacije popravke zubi a imamo jednog Ortodonta i jednog Stomatologa i dva 
zubna tehničara.  
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• Neprihvatljivo je da svaki član Upravnog vijeća ove JU dobije  naknadu od 7.160,00 KM  u tijeku 

svog mandata, što je po sjednici minimalno 100,00 KM i ostane 1.560,00 KM. 
• Tražimo da se ovaj Plan rada za 2016. Godinu vrati na doradu za iduću sjednicu Općinskog vijeća 

D. Hadžijusufović -SBB 
• Na strani 1. Ovog Izvješća pobrojani su specijalisti koji radu u JU Dom zdravlja ali je izostavljen 

specijalista Interne medicine koji radi svakodnevno radi u ustanovi, isto tako je i na strani 2. Gdje 
su pobrojani specijalisti ali nedostaje specijalista Interne medicine. Znam dobro da se radi o 
vrsnom stručnjaku iz oblasti interne medicine, ne vidim razlog zašto ga je ravnatelj izostavio ili je 
sasvim slučajno izostavljen. 

• Kad je u pitanju financijski dio ovog Izvješća u oči mi je upala stavka „kancelarijskog materijala“  
N. Karamustafić -ispred kluba SDP 

• Ispred kluba sDP-a mi ćemo podržati ovo Izvješće o radu JU Dom zdravlja za 2015.godinu i Plan 
rada za 2016.godinu 

• Uputio bih čestitke svim zaposlenim u JU Dom zdravlja na dosadašnjem radu i uspjehu ove Javne 
ustanove. 

E. Zukić -ravnatelj 
• Dao je odgovore na postavljena pitanja u svezi rada i poslovanja JU Dom zdravlja 
• Kad je u pitanju rad stomatološke ordinacije mi smo i do sada radili preglede školske djece od 

stane specijaliste Ortodonta a to ćemo raditi i ubuduće. Para za nabavku stomatološke stolice 
nemamo. U budućnosti planiramo zavisno od sredstva da stavimo u funkciju zubnu ambulantu i 
da se zubna usluga digne na određenu razinu. Osnivač je dužan da kupi i auto i zubnu stolicu i 
dr. 

• Kad je u pitanju stavka „uredski materijal“ tu se nalazi sve ovo što ulazi u uredski materijal a isto 
tako i nabavka kompjutera. 

• Specijalista interne medicine je spomenut u ovom Izvješću isto kao i drugi specijalisti 
 
( Stanka od 1140- 1150) 
 
M. Krajina -predsjednik OV-a 

• Predložio bih na usvajanje sljedeći Zaključak: Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje prihvata 
Izvješće o radu JU Dom zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu i Plan rada za 
2016.godinu 

 
Zaključak o Izvješću o radu JU Dom zdravlja za 2015.godinu i Plan rada za 2016.godinu usvojen je sa 
većinom glasova  ( 20 «za» , 1  „suzdržan“, 0 „protiv“ ) 

 
 

Ad. 5. 
 

Izvješće o radu JU Centar za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu i Plan rada 
za 2016.godinu 
 
 
I. Juričević -ravnatelj 

• Dao je kratko obrazloženje Izvješća o radu JU Centar za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje za 
2015.godinu i Plan rada za 2016.godinu 

 
Diskusije: 
 
M. Pidro -ispred povjerenstva za društvene djelatnosti 

• Povjerenstvo za društvene djelatnosti je na svojoj sjednici održanoj 29. 03.2016. godine 
razmatralo Izvješće o radu JU Centar za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu i Plan 
rada za 2016.godinu, povjerenstvo daje pozitivno mišljenje za ovo Izvješće, te predlaže 
Općinskom vijeću da ga usvoji 
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Dž. Idrizović - ispred povjerenstva za proračun i financije i ekonomska pitanja 

• Povjerenstvo za proračun i financije je na svojoj sjednici održanoj 29.03.2016. godine razmatralo 
Izvješće o radu JU Centar za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu i Plan rada za 
2016.godinu i o istom je dalo pozitivno mišljenje, te predlaže Općinskom vijeću da ga usvoji 

J. Herceg -ispred povjerenstva za Statut i propise 
• Povjerenstvo smatra da bi ovo Izvješće o radu JU Centar za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje za 

2015.godinu i Plan rada za 2016.godinu trebao potpisati ravnatelj JU Centar za socijalni rad a ne 
predsjednik upravnog vijeća JU Centar za socijalni rad. 

J. Herceg -HDZ BiH 
• Svi smo svjesni činjenice da je sve veći broj ovisnika o drogi, alkoholu i dr., interesira me koliko 

je Centar za socijalni rad kroz neka predavanja i druge aktivnosti preventivno djelovao da se taj 
broj smanji. Mišljenja sam da bi trebalo održati određena predavanja za učenike osnovnih i 
srednjih škola, nemamo povratnu informaciju da je neko uradio nešto po tom pitanju u osnovnim 
i srednjim školama. 

J. Agić -SDP 
• Molila bih ravnatelja da nam malo objasni kako se smještaju štićenici u ustanove i po kojoj cijeni 

jer ovdje imamo iznose od 350,00 KM pa do 1.620,00 KM. 
N. Karamustafić -SDP 

• Mi ispred kluba SDP-a ćemo prihvatiti ovaj Izvješće o radu JU Centar za socijalni rad Gornji 
Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu i Plan rada za 2016.godinu 

• Imam jedno pitanje; Kakvu imate suradnju sa Javnim ustanovama, sa školama, sa domom 
zdravlja i dr. 

• Pozdravio bih ovaj Vaš zahtjev u svezi dežurstva jednog socijalnog radnika 
S. Imamović -ispred kluba SDA 

• Klub SDA će podržati ovaj Izvješće o radu JU Centar za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje za 
2015.godinu i Plan rada za 2016.godinu 

• Imam jedno pitanje; Kada dobijete poziv da trebate reagirati na terenu i kada imate situaciju da 
se radi o maloljetnom sinu a njegov otac ne dozvoljava da Vi reagirate. Interesira me da li je tu 
kraj priče ili  ćete poslije napraviti određene reakcije?  

R. Manjgo -SDA 
• Imam konkretan primjer da se u mom selu nalaze četiri samohrane majke, interesira me ko bi 

trebalo da vodi brigu o njima 
I. Juričević -ravnatelj  

• Smatramo da ovo Izvješće o radu JU Centar za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje za 
2015.godinu i Plan rada za 2016.godinu treba da potpisuje Predsjednik Upravnog vijeća iz 
razloga što je on usvojen na sjednici Upravnog vijeća 

• Kad je u pitanju preventivno djelovanje kad su u pitanju droga, alkohol, kladionice i dr. istina je 
da mi nemamo ljudskih resursa da bi to mogli uraditi 

• Suradnja sa školama postoji ali se ona svodi na pojedinačne slučajeve koji se dese u tim školama 
• Kad su u pitanju mjesne zajednice mogu da kažem da se odazovemo i na takve pozive i 

djelujemo po određenim zahtjevima koji dođu od njih 
• Cijena smještaja djece je 350,00 KM a cijena smještaja maloljetnih prestupnika u ustanove iznosi 

1.620,00 KM, kao i smještaja starih i nemoćnih osoba iznosi više od 1.000,00 KM, zavisno od 
slučaja do slučaja. 

• Slučaj maloljetne osobe čiji otac nije dozvolio našu intervenciju se radi i za koji dan će ta osoba 
biti smještena u ustanovu. 

• Samohrane majke i  njihova djeca imaju pravo po zakonu na određenu socijalnu zaštitu, 
prvenstveno djeca ali i roditelji imaju određena prava po zakonu. Odgovorno tvrdim da nemamo 
ljudi izvan prava a koji ispunjavaju uslove shodno zakonu. 

M. Krajina -predsjednik OV-a 
• Predložio bih na usvajanje sljedeći Zaključak: Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje prihvata 

Izvješće o radu JU Centar za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu i Plan rada za 
2016.godinu 
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Predloženi Zaključak o Izvješću o radu JU Centar za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu i 
Plan rada za 2016.godinu usvojen jednoglasno sa ( 19 «za» ) 
 

Ad. 6. 
 

Izvješće o radu JU Centar za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu i 
Plan rada za 2016.godinu 
 
N. Gudić -ispred izvjestioca 

• Dalo je kratko obrazloženje Izvješća o radu JU Centar za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-
Uskoplje za 2015.godinu i Plan rada za 2016.godinu 

 
Diskusije:  
 
M. Pidro -ispred povjerenstva za društvene djelatnosti 

• Povjerenstvo za društvene djelatnosti je na svojoj sjednici održanoj 29.03.2016. godine 
razmatralo Izvješće o radu JU Centar za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje za 
2015.godinu i Plan rada za 2016.godinu, povjerenstvo je dalo pozitivno mišljenje, te predlaže 
Općinskom vijeću da ga usvoji 

Dž. Idrizović - ispred povjerenstva za proračun i financije i ekonomska pitanja 
• Povjerenstvo za proračun i financije je na svojoj sjednici održanoj 29.03.2016.godine razmatralo 

Izvješće o radu JU Centar za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu i Plan 
rada za 2016.godinu i o istom je dalo pozitivno mišljenje, te predlaže Općinskom vijeću da ga 
usvoji 

J. Herceg -povjerenstvo za statut i propise 
• Povjerenstvo smatra da je ovaj Izvješće o radu JU Centar za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-

Uskoplje za 2015.godinu i Plan rada za 2016.godinu trebala potpisati ravnateljica JU centar za 
obrazovanje i kulturu a ne Predsjednik Upravnog vijeća i na Planu rada nedostaje broj protokola. 

A. Ramić -SDA 
• Na strani 12. ovog izvješća stavka plaće stoji povećanje iznosa predviđenog za neto plaće 

otprilike nekih 3.000,00 KM. 
N. Karamustafić -ispred kluba SDP 

• Ispred kluba SDP-a mi ćemo podržati ovo Izvješće o radu JU Centar za obrazovanje i kulturu 
Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu i Plan rada za 2016.godinu i sve pohvale za njihov rad 

Dž. Idrizović -SDA 
• Mislim da bi dobro bilo da JU Centar za obrazovanje i kulturu radi zajedno sa ostalim javnim 

ustanovama na izgradnji svijesti naših građana u svezi njihovog većeg učešća u praćenju 
kulturnih sadržaja koje organizira Centar za obrazovanje i kulturu 

• Mislim a to sam i prošle godine istakao da A. Muminović zaslužuje veću plaću za svoj rad, jer to 
je osoba koja Vam je uvijek na raspolaganju, i poslije tri, i vikendom i praznicima a dobro znamo 
da nisu baš idealni uvjeti za rad u ovoj ustanovi, treba ga adekvatno nagraditi za njegov rad. 

N. Gudić -ispred izvjestioca 
• Razlika u svezi iznosa za neto plaću je iz razloga što sam ja bila na porodiljskom i ta razlika je za 

moju plaću koju ću imati u 2016 godini 
• Treba raditi da što više djece dolazi u Centar za obrazovanje i kulturu ali isto tako trebaju i stariji 

da nađu vrijeme za kulturne sadržaje koje organizira centar za obrazovanje i kulturu  
M. Krajina -predsjednik OV-a 

• Predložio bih na usvajanje sljedeći Zaključak: Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje prihvata 
Izvješće o radu JU Centar za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu i Plan 
rada za 2016.godinu 

 
Zaključak o Izvješću o radu JU Centar za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu i 
Plan rada za 2016.godinu usvojen jednoglasno sa ( 19 «za» ) 



 

 

  

9 
 
 

 
 

Ad. 7. 
 
Izvješće o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 
31.12.2015.godine 

 
N. Milić -ispred izvjestioca 

• Dao je kratko obrazloženje Izvješća o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2015.godine 

 
Diskusije: 
 
Dž. Idrizović - ispred povjerenstva za proračun i financije 

• Povjerenstvo za proračun i financije je  na svojoj sjednici održanoj 29.03.2016. razmatralo 
Izvješće o izvršenju Proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 
31.12.2015.godine i za isto je dalo pozitivno mišljenje, te predlaže Općinskom vijeću da ga usvoji 

 
Izvješće o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. 
godine usvojen  je sa  većinom glasova ( 16 «za» , 1 „suzdržan“, 0 „protiv“) 

 
( Stanka od   1230- 1240) 
 

Ad.8. 
 
a) Prijedlog  Proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016.godinu 
 
N. Milić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje  Prijedloga  Proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016.godinu 
  
Diskusije: 
 
Dž. Idrizović - ispred povjerenstva za proračun i financije 

• Povjerenstvo za proračun i financije je  na svojoj sjednici održanoj 29.03.2016. razmatralo 
Prijedlog  Proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016.godinu i za isti je dalo pozitivno 
mišljenje, te predlaže Općinskom vijeću da ga usvoji 

J. Herceg -povjerenstvo za statut i propise 
• Na stranici 1 u hrvatskoj verziji stoji ; …II RASHODI I DOZNAKE   52347 200,00 KM, a treba;… 

5.347 200,00 KM 

Prijedlog  Proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016.godinu usvojen je sa većinom glasova sa ( 17 
«za», 0 „protiv“, 2 „suzdržana“ ) 
 
 
b) Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016.godinu 
 
N. Milić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje prijedloga Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
za 2016.godinu 

 
Diskusije:- 
 
Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016.godinu usvojen je 
jednoglasno sa ( 19 «za» ) 
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Ad. 9. 
 

Prijedlog Odluke o izmjena i dopuna Prostornog plana općine Gornji Vakuf-Uskoplje  
 
O. Sofić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje Prijedloga Odluke o izmjena i dopuna Prostornog plana općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje  

 
Diskusije: 
 
J. Herceg - ispred kluba HDZ BiH 

• Klub HDZ-a BiH će podržati Prijedlog Odluke o izmjena i dopuna Prostornog plana općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje  

• Na strani 77. Prostornog plana stoji;…prijedlog nove lokacije za deponiju na širem prostoru 
rudnika Gračanica…, predlažemo ako ima prostora da se i ova rečenica izuzme iz ovog Prijedloga 
Odluke o izmjena i dopuna Prostornog plana općine Gornji Vakuf-Uskoplje  

S. Prijić -tajnik  
• Povjerenstvo za prostorno planiranje je  na svojoj sjednici održanoj 30.03.2016. razmatralo 

Prijedlog Odluke o izmjena i dopuna Prostornog plana općine Gornji Vakuf-Uskoplje i za isti je 
dalo pozitivno mišljenje, te predlaže Općinskom vijeću da ga usvoji 

S. Čaušević -Općinski načelnik 
• Sve izmjene koje ste Vi predložili na Nacrt  Odluke o izmjena i dopuna Prostornog plana općine 

Gornji Vakuf-Uskoplje  mi smo uvažili, stoga predlažem da Prijedlog Odluke o izmjena i dopuna 
Prostornog plana općine Gornji Vakuf-Uskoplje usvojimo u predloženom obliku 

 
( Stanka od   1245- 1250) 
 
Prijedlog Odluke o izmjena i dopuna Prostornog plana općine Gornji Vakuf-Uskoplje usvojen je sa 
većinom glasova sa ( 17 «za», 0 „protiv“, 2 „suzdržana“ ) 
 

Ad. 10. 
 

Informacija o stanju i raspolaganju općinskom  imovinom 
 
O. Sofić -ispred izvjestioca 

• Dao je kratko obrazloženje Informacije o stanju i raspolaganju općinskom  imovinom 
 
Diskusije:- 
 
Informacija o stanju i raspolaganju općinskom  imovinom usvojena jednoglasno sa ( 17 «za» ) 

 
Ad. 11. 

 
Prijedlog akata Službe za imovinsko pravne poslove : 

 
a) Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine označene    
     kao k.č. 1338/2, k.o. Tihomišlje 
 
O. Sofić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje prijedloga  Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj uporabi 
nekretnine označene kao k.č. 1338/2, k.o. Tihomišlje 
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Diskusije: - 
 
Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine označene kao k.č. 1338/2, 
k.o. Tihomišlje usvojen je sa većinom glasova sa ( 15 «za», 0 „protiv“, 2 „suzdržana“ ) 
 
b) Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnina označenih   
     kao k.č. 11/37, k.č. 11/39 i k.č. 21/103,  k.o. Gornji Vakuf 
 
O.  Sofić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje prijedloga Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj uporabi 
nekretnina označenih kao k.č. 11/37, k.č. 11/39 i k.č. 21/103,  k.o. Gornji Vakuf 

 
Diskusije: - 
 
Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnina označenih kao k.č. 11/37, 
k.č. 11/39 i k.č. 21/103,  k.o. Gornji Vakuf usvojen je jednoglasno sa  ( 17 „za“ ) 

 
c) Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine označene kao k.č. 29/4, k.o. Gornji Vakuf 
 
 
O. Sofić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje prijedloga Odluke o prodaji nekretnine označene kao k.č. 29/4, k.o. 
Gornji Vakuf 

 
Diskusije: - 
 
Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine označene kao k.č. 29/4, k.o. Gornji Vakuf usvojen je sa većinom 
glasova ( 15 „za“, o „protiv“ i 2 „suzdržana“ ) 
 
 
Sjednica završena u 1305 sati.  

 
 
ZAPISNIČAR                         PREDSJEDNIK  

                                                                                                   OPĆINSKOG VIJEĆA 
          Hidajet Redžić                                                                       Marinko  Krajina  


