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Nadnevak,27.05.2016.godine 

Z A P I S N I K 
 
sa 26. sjednice IV saziva Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje, održane 12. svibnja 2016. godine  u 
maloj sali JU Centar za obrazovanje i kulturu u Gornjem Vakufu - Uskoplju, sa početkom u 1000 sati.  
 
Na 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, 
Branko Matijanić, ovlašteni predstavnik OO SDA Gornji Vakuf-Uskoplje Dževad Isaković, predsjednik OO 
SBiH Edin Glamočak, stručni suradnik za proračun Omer Ljubunčić, Predsjednik UO dječji vrtić „Zvončić“ 
Adis Agić, ravnatelj JP „VIK“ Mato Mlakić, uposlenici JKP „VIK“ Majid Gafić i Igor Blažević, ravnatelj JKP 
„Radovina“ Nahid Šehić, Općinska pravobraniteljica Bugojno Amela Abdalajbegović, predstavnici medija 
– RTV Bugojno. 
 
Tajnik općine Senad Prijić, je izvršio prozivku nazočnih vijećnika, tako da je na sjednici bilo nazočno 19 
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, Naser Karamustafić, Jasminka Agić - SDP, Edin Prijić - S BiH, Alojz Bandić -HDZ 
1990, Berislav Elez - HSP BiH, Ismihan Bajraktarević– neovisni vijećnik, Ismet Agić -  neovisni vijećnik 
 
Izočna su bila četiri vijećnika; Dijana Hadžijusufović -SBB, Salko Omeragić - SBiH, Marinko Barnjak -HDZ 
1990 ( pravdao izostanak-bolestan), 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. Zapisnik sa 25. redovne i 2.Tematske sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje 
3. Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Bugojno za 2015.godine 
4. Izvješće o radu JKP «VIK»d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu i Plan rada za 

2016.godinu 
5. Izvješće o radu JKP «Radovina»d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu i Plan rada za 

2016.godinu 
6. Prijedlog Odluke o preuzimanju osnivačkih, vlasničkih i drugih prava i obveza nad Javnom 

ustanovom Dječji vrtić „Zvončić“ Gornji Vakuf-Uskoplje 
7. Prijedlog Zaključka: 

a) O razrješenju ravnatelja JU Dječiji vrtić „Zvončić“ Gornji Vakuf-Uskoplje 
b) O imenovanju ravnatelja JU Dječiji vrtić „Zvončić“ Gornji Vakuf-Uskoplje 

8. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 
31.03.2016.godine 

9. Informacija o stanju gospodarstva na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 2015.godini 
10. Prijedlog Odluke: 

a) O prodaji nekretnine označene kao k.p. 1003/2, k.o. Gornji Vakuf 
b) O prodaji nekretnine označene kao k.č. 1338/2, k.o. SP_Tihomišlje 
c) O prodaji nekretnine označene kao k.č. 1293/10, k.o. SP_Gornji Vakuf 

Diskusije: 
 
N. Karamustafić -ispred kluba SDP-a 

• Mi ispred kluba SDP-a imamo inicijativu o financijskoj pomoći poljoprivrednicima na području 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje, koji su uslijed prirodne nepogode (snijega i mraza) pretrpili velike 
materijalne štete na svojim zasadima. 
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• Pogotovo je napravljena velika materijalna šteta na zasadima jagodičastog voća( malina, jagoda) 

kao i na ostalim zasadima (šljive, jabuke,oraha i dr.) 
• Naš prijedlog je da se iz proračuna općine izdvoje sredstva u iznosu od 200,00 KM po dulumu 

zemlje 
S. Čaušević -Općinski načelnik 

• Malo je neozbiljno predlagati jednu ovakvu tačku dnevnog reda bez kvalitetnog obrazloženja, 
trebamo znati kolike su površine koje su stradale a isto tako trebamo znati da općinske rezerve u 
proračunu iznose 100.000,00 KM 

• Da bi izdvojili sredstva iz proračuna općine moramo proglasiti prirodnu nesreću na prostoru naše 
općine, moramo imenovati komisiju na Općinskom vijeću a mi to nismo ništa uradili 

• Moj prijedlog je da predlagač za narednu sjednicu Kolegija općinskog vijeća dopuni ovu inicijativu 
sa određenim podacima i obrazloženjem da bi o istoj mogli kvalitetno razgovarati. 

• Neozbiljno je predlagati 200,00 KM po dulumu zemlje ( samo zasada maline imamo oko 1500 
duluma), znamo da su rezerve proračuna 100.000,00 KM (planirano je da se troše u toku cijele 
godine) 

N. Karamustafić -replika 
• Naša inicijativa je bila da se čuje o ovim problemima u kojima se nalaze poljoprivrednici sa naše 

općine, cilj nam je da se pomogne ljudima sukladno sa našim financijskim mogućnostima 
• Drago mi je što ćemo razgovarati o ovoj problematici na narednoj sjednici Kolegija 

 
( Stanka 5 minuta ) 
 
M. Krajina-predsjednik OV-a 

• Zaključak predsjednika klubova vijećnika je da SDP povuče prijedlog inicijative sa točke dnevnog 
reda, s tim da smo dali zadaću za kolegij općinskog vijeća da za narednu sjednicu Kolegija 
napravimo određene analize da vijećnici imaju određene pokazatelje kolika je šteta pričinjena i da 
pokušamo naći način kako pomoći našim poljoprivrednicima 

• Mislim da nitko od vijećnika nije protiv toga da se pomogne poljoprivrednicima i svim ljudima sa 
prostora općine, a isto tako trebamo biti realni jer dobro znamo kolike su financijske moći našeg 
proračuna 

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

 
 

Ad. 1. 
Vijećnička pitanja: 
 
Odgovori na vijećnička pitanja: 
 
Josip Herceg -ispred kluba HDZ BiH 

• Zadovoljan sam odgovorima koje sam dobio na dva postavljena pitanja 
• Tražim da mi se dostavi odgovor na treće pitanje koje sam postavio 

Jasminka Agić - SDP 
• Zadovoljna odgovorom 

Alojz Bandić – HDZ 1990 
• Na odgovoru koji sam dobio za postavljeno vijećničko pitanje stoji;…Predmet: odgovor na 

vijećničko pitanje…, nigdje ne stoji ko je postavio to vijećničko pitanje, odnosno koja politička 
stranka.  U odgovorima na duga vijećnička pitanja fino stoji ko je postavio pitanje. 

• Nisam zadovoljan odgovorom koji sam dobio na postavljeno vijećničko pitanje 
Ramiz Manjgo– SDA 

• Zadovoljan odgovorom 
Adnan Ramić– SDA 

• Zadovoljan odgovorom 
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Berislav Elez – HSP BiH 
• Nisam zadovoljan odgovorom na pitanje;…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. 

 
Nova vijećnička pitanja 
 
Ramiz Manjgo– SDA 

• Koja zakonska prava pripadaju samohranim majkama? Konkretno ,  radi se o majci sa jednim 
djetetom, čiji je suprug umro prirodnom smrću. Ista nema pravo na porodičnu penziju. 

Hermina Skeho - SDA 
• Da li nadležne službe izlaze na teren i vrše premjere drvarnika ( šupa ) i garaža , te da li će one 

koje ne zadovoljavaju dogovorene dimenzije biti vraćene u okvir dogovorenih dimenzija. 
 
Usmeni odgovori na vijećnička pitanja sa 26. Sjednice vijeća   
 
Nije bilo usmenih odgovora  

Ad. 2. 
 

Usvajanje Zapisnika sa 25. redovne i 2. Tematske sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-
Uskoplje 
 
Primjedbe:- 
 
Zapisnik sa 25. redovne sjednice  Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje usvojen je  jednoglasno sa  
( 19 «za» ) 

 
Zapisnik sa 2. Tematske sjednice  Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje usvojen je  sa većinom 
glasova sa ( 18 «za», 1 „suzdržan“, 0 „protiv“ ) 

 
Ad. 3. 

 
Izvješće o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva Bugojno za 2015.godinu 
 
Abdalajbegović A.-ispred izvjestioca 

• Dala je kratko obrazloženje Izvješća o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva Bugojno za 
2015.godinu 

 
Diskusije: 
 
Idrizović Dž.- SDA 

• Volio bih da se ovo Izvješće i podaci koji su navedeni u istom odnose samo na našu općinu 
• U izvješću stoji da je otvoreno 185 predmeta a da je u radu 115 aktivnih predmeta, zbog čega to 

stoji 
• Na kraju izvješća mi je zasmetalo što je tekst boldiran i podvučen, mislim da su vijećnici dovoljno 

ozbiljni i svjesni šta nam želite reči 
J. Agić -SDP 

• Interesira me da li je Općina odnosno MUP znao da postoji tužba prije renoviranja odnosno 
pravljenja zgrade Općine i MUP-a i kolika je vrijednost te tužbe 

A. Abdalajbegović -ispred izvjestioca 
• Kad je u pitanju ovo „boldiranje“ teksta na kraju izvješća nije nam bila nikakva loša namjera, 

ubuduće se neće ponoviti 
• Na zahtjev vaših kolega iz prethodnog saziva vijeća radi se ovakav izvješće iz razloga da bi se 

moglo vidjeti kako je stanje u ove dvije druge općine 
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• Tužbe se odnose na poslovne prostore koji su bili na terasi bivšeg hotela „Raduša“, tu se radi o 

ugovorima koji su zaključeni 1990. i 1991. godine. U sudu smo istakli da smatramo da se radi o 
ništavim ugovorima a to isto i sada mislimo ( navela je imena i prezimena osoba koji su tužili 
općinu odnosno MUP i navela je tačne iznose iz tužbi). Poduzet ćemo  sve pravne radnje da ih 
osporimo. 

J. Agić -replika 
• Mene je više porazilo što su vijećnici iz nekog prethodnog saziva Općinskog vijeća donosili 

odluke dok ne bude  sve crno na bijelo. 
 
Zaključak o Izvješću o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva Bugojno za 2015.godine usvojen je 
jednoglasno sa ( 19 «za» ) 

Ad. 4. 
 

Izvješće o radu JKP «VIK» d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu i Plan rada za 
2016.godinu 
 
M. Mlakić -ravnatelj 

• Dao je kratko obrazloženje Izvješća o radu JKP «VIK» d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za 
2015.godinu i Plan rada za 2016.godinu 

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

• Povjerenstvo za proračun i financije i ekonomska pitanja je  na svojoj sjednici održanoj 
10.05.2016. razmatralo Izvješće o radu JKP «VIK» d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu i 
Plan rada za 2016.godinu i za isto daje pozitivno mišljenje, te predlaže Općinskom vijeću da ga 
usvoji 

Dž. Idrizović -SDA 
• U ovom Izvješću o radu za 2015. godinu  stoji i stavka ;“zimsko održavanje lokalnih putova“, 

također se vidi da su ostvareni i neki prihodi po toj stavci ali u Planu rada za 2016. godinu nema 
navedene stavke o zimskom održavanju lokalnih putova. Interesira me da li ćete se javljati na 
tender za te poslove, molim da nam to pojasnite. 

J. Herceg -ispred povjerenstva za statut i propise 
• Povjerenstvo smatra da na prvoj stranici Izvješća o radu JKP «VIK» d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 

za 2015.godinu ispod broja treba da  stoji i nadnevak  
• Povjerenstvo smatra da je Izvješće o radu JKP «VIK» d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za 

2015.godinu trebao biti razdvojen od Plana rada za 2016.godinu 
J. Herceg -HDZ BiH 

• Svi dobro znamo kakva nam je situacija sa vodoopskrbom, svaki dan imamo sve više potrošaća a 
isto tako imamo i više neplatiša 

• Smatram da bi Općina trebala više pomagati  rad  JKP  „VIK“ i JKP „Radovina“, da bi oni mogli 
bolje i lakše da  egzistiraju 

• Znamo svi dobro kakvo nam je snadbijevanje vodom u zimskom i ljetnom periodu a činjenica je 
da nam je prljav i neuredan  grad. 

• Smatram da ljudi treba da imaju vodu sve dok ima vode u Kruščici i da crpke trebaju raditi a da 
njihov rad pokrijei općina i sami građani jer nam je prioritet da imamo vodu pogotovo u ljetnim 
mjesecima 

N. Karamustafić -ispred kluba SDP-a 
• Klub SDP-a će podržati ovo Izvješće o radu JKP «VIK» d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za 

2015.godinu i Plan rada za 2016.godinu 
• Interesira me što nam niste dostavili analizu kvalitete vode uz ovo Izvješće o radu JKP «VIK» 

d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu i Plan rada za 2016.godinu  
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S. Imamović -ispred kluba SDA 
• Klub SDA će podržati ovo Izvješće o radu JKP «VIK» d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za 

2015.godinu, najbitnije je da se pozitivno poslovalo 
• Mislimo  da je Plan rada za 2016.godinu previše skućen, smatramo da on mora biti sadržajniji i 

puno bolje opisan, sa puno više podataka 
• Interesira me što znači predzadnji pasus u Planu za 2016. godinu;...nastavak ili prestanak 

priključaka malinjaka..., 
• Čišćenje kanalizacionih sustava i sustava odvodnje oborinskih voda, interesira me na što se to 

točno odnosi 
• Interesira me koliko sredstava naplatite od malinara na ime utroška vode koju im isporučite, 

odnosno koji su priključeni na gradski vodovod 
I. Agić -neovisni vijećnik 

• Podržat ću ovo Izvješće o radu JKP «VIK» d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu i Plan 
rada za 2016.godinu 

• Što se tiče vodoopskrbe činjenica je da četiri mjeseca u tijeku godine u večernjim satima kada 
sam u stanu nemam vode  

• Isto tako  u ove četiri godine kako sam vijećnik nisam imao vode pred Bajram a i za vrijeme 
mjeseca Ramazana se pusti se pred Iftar sat dva voda i onda je apsolutno nema, ja Vas molim 
da to više ne radite 

• Apsolutno podržavam kolegu Hercega što se tiče dotacija za struju da bi crpke mogle da rade  
M. Mlakić -ravnatelj 

• Kad se raspiše tender za zimsko održavanje lokalnih putova  mi ćemo se javiti, zadnjih 15 godina 
JKP su imala prioritet kad u u pitanju ovakvi tenderi 

• Skupština JKP „VIK“ smatra da se ne trebaju dostavljati kopije urađenih analiza, u Izvješću stoji 
da se analize rade a koga interesira može doći u prostorije JKP „VIK“ i na licu mjesta provjeriti 
šta ga zanima. 

• Nastavak ili prestanak priključaka malinjaka zavisi od toga kakvu odluku donese Općinsko vijeće, 
mi radimo po odlukama koje donese Općinsko vijeće 

• Oborinske vode nisu u našoj nadležnosti, svake godine se sa općinom potpišu ugovori o ovim 
poslovima, rade se 2 puta godišnje ispiranja i otčepljenja ako se dese u toku godine 

• Ne možemo dati točnu cifru koliko se točno skupi prihoda za naplatu računa za vodu od 
malinjaka, da bi to mogli morali bi onda otvoriti posebnu karticu da bi točno znali koliko se 
sredstava naplatilo po toj stavci 

• Rekao sam da smo imali minamaln rad crpki dnevno od 12 sati, to je sve bilo tako dok nije došlo 
do kvara na ove dvije crpke 

 
Zaključak o Izvješću o radu JKP «VIK» d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu i Plan rada za 
2016.godinu usvojen je jednoglasno sa ( 19 «za» ) 

 
Ad. 5. 

 
Izvješće o radu JKP «Radovina» d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu i Plan rada za 
2016.godinu 
 
N. Šehić -ravnatelj 

• Dao je kratko obrazloženje Izvješća o radu JKP «Radovina» d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za 
2015.godinu i Plan rada za 2016.godinu 

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

• Povjerenstvo za proračun i financije i ekonomska pitanja je  na svojoj sjednici održanoj 
10.05.2016. razmatralo Izvješće o financijskom poslovanju JKP «Radovina» d.o.o. Gornji Vakuf-
Uskoplje za 2015.godinu i Plan rada za 2016.godinu i za isto daje pozitivno mišljenje, s tim da 
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sugeriramo podnositelju Izvješća da utvrdi financijske pokazatelje u iskazanom financijskom 
izvješću, te predlaže Općinskom vijeću da ga usvoji 

J. Herceg -HDZ BiH 
• Smatram da ovo Izvješće trebamo usvojiti i da svi trebamo biti svjesni da su nam ova dva JKP 

potrebna i da im trebamo maaksimalno pomoći da se izvuku iz ovakvog stanja 
• Trebali bi napraviti jednu tematsku sjednicu jer nam ova dva preduzeća trebaju, nih ne bi mogli 

ugasiti kao neka druga 
• Složio bih se sa kolegom Idrizovićem kad je u pitanju ovo financijski dio izvješća 

J. Agić -SDP 
• I prošle godine sam skrenula pažnju da se nije sa gradskih ulica odvezao posipni materijal koji se 

posipa u zimskim mjesecima, i ove godine je isto tako (ulice na Odvodama) 
• Smatram da se gradske ulice trebaju prati bez obzira na stanje u kojima se nalaze 
• Slažem se da nam općinski inspektori ako ih imamo i građevinski i komunalni, ne rade svoj posao 

( kad se vrše radovi na javnim površinama one se ne dovedu u prvobitno stanje poslije urađenih 
radova)  

Dž. Idrizović -SDA 
• Pohvaljujem pozitivno poslovanje i uvažavam da imate dosta problema u svom poslovanju i 

slažem se da treba održati tematsku sjednicu Općinskog vijeća kad je ova problematika u pitanju 
• Imam primjedbu na samu formu ovog izvješća, na stani 2. –Glavna dostignuća, stoji da niste 

mogli pokrenuti sortirnicu jer niste dobili potrebna sredstva, to za mene nisu dostignuća, to po 
meni može biti neki plan, poteškoće odnosno nešto što se nije realizovalo 

• Ne mogu shvatiti da se potraživanja od pravnih lica koja imaju svoju adresu, sjedište na  prostoru 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje ne mogu naplatiti putem suda 

• Smatram da trebamo imati označene zelene površine koje su u nadležnosti JKP „Radovina“ iz 
razloga što se te zelene površine trebaju održavati a ne da na istom imamo travu i do metar 
visine, stvarno je ružno za vidjeti takve površine 

• Također treba označiti mjesta predviđena za postvljanje kontejnera, treba ih obilježiti 
• Treba vršiti edukaciju građana naše općine na koji naći bi vršili razdvajan je otpada 
• Istina je da su nam gradske ulice dosta uništene i da se iste trebaju adekvatno sanirati 
• Slažem se da gradske ulice treba više puta prati, bar jedanput mjesečno jer je istina da nam je 

prljav grad 
 
Zaključak o Izvješću o radu JKP «Radovina» d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za 2015.godinu i Plan rada za 
2016.godinu usvojen jednoglasno sa ( 19 «za» ) 
 

Ad. 6. 
 

Prijedlog Odluke o preuzimanju osnivačkih, vlasničkih i drugih prava i obveza nad Javnom 
ustanovom Dječji vrtić „Zvončić“ Gornji Vakuf-Uskoplje 
 
A. Agić -predsjednik UV 

• Dao je kratko obrazloženje prijedloga Odluke o preuzimanju osnivačkih, vlasničkih i drugih prava i 
obveza nad Javnom ustanovom Dječji vrtić „Zvončić“ Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
Diskusije: - 
 
Prijedlog Odluke o preuzimanju osnivačkih, vlasničkih i drugih prava i obveza nad Javnom ustanovom 
Dječji vrtić „Zvončić“ Gornji Vakuf-Uskoplje usvojen jednoglasno sa ( 18 «za» ) 

 
Ad. 7. 

Prijedlog Zaključka: 
        
a). O razrješenju ravnatelja JU Dječji vrtić „Zvončić“ Gornji Vakuf-Uskoplje 
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S. Imamović -ispred povjerenstva za Izbor i imenovanje 

• Dao je kratko obrazloženje prijedloga Zaključka o razrješenju ravnatelja JU Dječji vrtić „Zvončić“ 
Gornji Vakuf-Uskoplje Ljubice Rajić 

 
Diskusije:- 
 
Prijedlog Zaključka o razrješenju ravnatelja JU Dječji vrtić „Zvončić“ Gornji Vakuf-Uskoplje Ljubice Rajić 
usvojen  je jednoglasno ( 18 «za» ) 

 
b). O imenovanju ravnatelja JU Dječji vrtić „Zvončić“ Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
S. Imamović -ispred povjerenstva za Izbor i imenovanje 

• Dao je kratko obrazloženje prijedloga Zaključka o imenovanju ravnatelja JU Dječji vrtić „Zvončić“ 
Gornji Vakuf-Uskoplje Tijane Barnjak 

 
Diskusije:- 
 
Prijedlog Zaključka o imenovanju ravnatelja JU Dječji vrtić „Zvončić“ Gornji Vakuf-Uskoplje Tijane 
Barnjak usvojen  je jednoglasno ( 19 «za» ) 

Ad.8. 
 
Izvješće o izvršenju proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 
31.03.2016.godine 
 
N. Milić -ispred izvjestioca 

• Dao je kratko obrazloženje Izvješća o izvršenju proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 
razdoblje od 01.01. do 31.03.2016.godine 

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

• Povjerenstvo za proračun i financije i ekonomska pitanja je  na svojoj sjednici održanoj 
10.05.2016. razmatralo Izvješće o izvršenju proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje 
od 01.01. do 31.03.2016.godine i za isto daje pozitivno mišljenje, te predlaže Općinskom vijeću 
da ga usvoji 

A. Ramić -SDA 
• Iskoristio bih priliku da četitam Općinskoj upravi na čelu sa Općinskim načelnikom na pozitivnom 

poslovanju i domaćinskom i odgovornom ponašanju  
 
Izvješće o izvršenju proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 31.03. 2016. 
godine usvojen je jednoglasno sa ( 19 «za» ) 

Ad. 9. 
 

Informacija o stanju gospodarstva na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 2015.godini 
 
N. Milić -ispred izvjestioca 

• Dao je kratko obrazloženje Informacije o stanju gospodarstva na području Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje u 2015.godini 

 
Diskusije: 
 
Dž. Idrizović -SDA 

• Imam nekoliko primjedbi prije svega na formu ove informacije i samih podataka koji su navedeni 
u istoj 
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• U dijelu gdje se govori o glavnim nosiocima razvoja općine po broju zaposlenih izostavljen je 

„ATT“ (Telalović), smatram da zaslužuje da se nađe u ovom dijelu ove informacije 
• U dijelu koji govori o broju zaposlenih u 2015 godini stoji da JKP „VIK“ ima 16 zaposlenih a od 

ravnatelja smo čuli a i vidjeli smo u njihovom Izvješću o radu za 2015. godinu da imaju 18 
zaposlenih 

• Smatram da bi se trebao napraviti Registar zasada u poljoprivrednoj proizvodnji na općini Gornji 
Vakuf-Uskoplje da bi znali koliko čega imamo zasađenog, sa vrstama, sortama i prihodima koji su 
ostvareni u ovoj oblasti proizvodnje 

• Predložio bih da se poticaji za proizvođače u oblasti jagodićastog voća ogledaju kroz poticaje u 
edukativnom smjeru proizvođača i kroz izradu nekih planova i programa za ovu oblast 

M. Pidro -SDA 
• Predložio bih da svi oni koji se bave uzgojem i proizvodnjom malina i jagodićastog voća prikažu 

svoje prihode, da dio svojih prihoda usmjere u neki fond –fond solidarnosti, da bi se taj novac 
mogao iskoristiti kada nam se dese ovakve neprilike kakve smo imali nedavno( snijeg i mraz koji 
su uništili zasade malina i jagodičastog voća) 

N. Milić -ispred izvjestioca 
• Prije svega zahvalio bih se na svim prijedlozima i sugestijama koje ste iznijeli u vezi ove 

informacije 
• U dijelu koji govori o glavnim nosiocima razvoja naše općine gledano po broju zaposlenih, 

navedeno je nekoliko pravnih osoba koji imaju najviše zaposlenih 
• Podatke o broju zaposlenih u pojedinim firmama dobijem od Porezne uprave 
• Činjenica jue da nedostaje poljoprivrednih stručnjaka koji bi pomagali samim proizvođačima na 

terenu, ali je isto tako činjenica da je prilikom zadnje organizacije sajma „Organske proizvodnje“ 
na predavanju u sali Doma kulture bilo prisutno svega nekoliko prisutnih 

 
Informacija o stanju gospodarstva na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 2015.godini usvojena je 
jednoglasno sa ( 19 «za» ) 

Ad. 10. 
 

Prijedlog akata Službe za Prostorno planiranje, imovinsko pravne poslove i katastar 

 
a) Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine označene kao k.p. 1003/2, k.o. Gornji Vakuf 
 
O. Sofić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje prijedloga  Odluke o prodaji nekretnine označene kao k.p. 1003/2, 
k.o. Gornji Vakuf 

• Odobrava se prodaja neposrednom pogodbom JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica 
„Elektrodistribucija„ Zenica ,a u svrhu postavljanja rastavne kučice koja je sastavni dio 
infrastrukturnog objekta SN 20kV  KB voda i optičkog spojnog puta „mHE Voljevac –RS Odvode“  
općina Gornji Vakuf-Uskoplje,  neizgrađenog  zemljišta  označenog  kao: k.p. 1003/2 u površini 
od 18 m2 upisana u popisni list broj korisnika 1016 k.o. Gornji Vakuf na ime SO Gornji Vakuf  sa 
dijelom 1/1 (podaci novog premjera ). 

 
Diskusije: - 
 
Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine označene kao k.p. 1003/2, k.o. Gornji Vakuf usvojen je 
jednoglasno sa ( 19 «za» ) 
 
b) Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine označene kao k.p. 1338/2, k.o. Tihomišlje 
 
O. Sofić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje prijedloga  Odluke o prodaji nekretnine označene kao k.p. 1338/2, 
k.o. Tihomišlje 

•  
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• Mirsadu Plavac iz Dražev Doca općina Gornji Vakuf - Uskoplje , neposrednom pogodbom, a radi 

oblikovanja građevne parcele,  prodaje se zemljište u državnom vlasništvu  označeno kao: k.č. 
1338/2  u površini od 245 m2 upisana u zk.ul.br. 1196 k.o. SP_ Tihomišlje na ime Općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje, koja odgovara parceli po podacima novog premjera označenoj kao k.p.1227/2 
nastala cijepanjem od parcele označene kao k.p. 1227 upisana u popisni list broj korisnika 270 
k.o. Tihomišlje. 

 
Diskusije: - 
 
Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine označene kao k.p. 1338/2, k.o. Tihomišlje usvojen je jednoglasno 
sa ( 19 «za» ) 
 
c) Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine označene kao k.č. 1293/10, 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 

• Ejub Šabanović sin Mumina iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja , ul. Javić bb, neposrednom pogodbom, a 
radi oblikovanja građevne parcele,  prodaje se zemljište u državnom vlasništvu  označeno kao: 
k.č. 1293/10 u površini od 80 m2 nastala cijepanjem od parcele označene kao k.č.1293/2 upisana 
u zk.ul. broj 207 k.o. SP_ Gornji Vakuf koja odgovara parceli po podacima novog premjera 
označenoj kao k.p.1149/3 nastala cijepanjem od parcele označene kao k.p.1149/1 upisana u 
popisni list broj korisnika 1016 k.o. Gornji Vakuf.  

 
Diskusije: - 
 
Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine označene kao k.č. 29/4, k.o. Gornji Vakuf usvojen je jenoglassno 
sa  ( 19 „za“ ) 
 
 
Sjednica završena u 1212 sati.  

 
 
ZAPISNIČAR                         PREDSJEDNIK  

                                                                                                 OPĆINSKOG VIJEĆA 
          Hidajet Redžić                                                                       Marinko Krajina  


