
  Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE   
OPĆINSKO VIJEĆE  
 

Broj: 01-05-   /18 
Nadnevak, 24.09.2018.godine 

Z A P I S N I K 
 
sa  14. sjednice V saziva Općinskog vijeća općine Gornji Vakuf – Uskoplje, održane 30. kolovoza 
2018. godine  u Velikoj sali općine  Gornji Vakuf - Uskoplje, sa početkom u 1005 sati.  
Sjednici su bili nazočni izabrani vijećnici Općinskog vijeća, Općinski načelnik Sead Čaušević, Tajnik 
općine Senad Prijić, Pomoćnici načelnika – Nikola Milić, Osman Sofić, Suad Šišić, Branko Šain, 
Branko Matijanić, Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Ana Matišić, 
ovlašteni predstavnik SDA Adis Agić, OSCE Terenski ured Travnik Amir Hadžić  
 

Tajnik općine Senad Prijić, je izvršio prozivku nazočnih vijećnika, tako da je na sjednici u vrijeme 
prozivke bilo nazočno 20 vijećnika i to: Dževad Idrizović, Ramiz Manjgo, Haris Petrović, Merhila 
Čaušević, Maid Gafić, Adnan Ramić, Amra Brzika, Alena Demirović-Spahić, Muris Pidro, Dijamin 
Hadžiahmetović - SDA, Marinko Krajina, Josip Herceg, Goran Batinić, Danijela Jurina, Ivo Posavac, 
Marin Novaković, Ivica Žuljević– vijećnici Hrvatske liste HDZ BiH, HDZ 1990,  HSP BiH i HSS 
Stjepan Radić, Naser Karamustafić i Kadir  Kičin -SDP, Šeherzada Dedić– neovisna vijećnica, 
Sabahudin Puljarga -SBB 
 
Vijećnik Adnan Ramić -SDA došao je na sjednicu nakon izvršene prozivke u 1020 

 
Izočna su bila 2 vijećnika; Ana Novaković i Berislav Elez, vijećnici Hrvatske liste HDZ BiH, HDZ 
1990,  HSP BiH i HSS Stjepan Radić  
 
Predsjednik Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje Goran Batinić dao je na usvajanje sljedeći  
 
DNEVNI RED: 
 

1. Vijećnička pitanja 
2. Usvajanje Zapisnika  sa 13.sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje 
3. Izvješće o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 

30.06.2018.godine 
4. Prijedlog Odluke o dodjeli Općinskih priznanja za 2018.godinu 
5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća JU Dom zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje 
6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća JU Ljekarna Gornji Vakuf-Uskoplje 
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća JU Centar Za socijalni rad Gornji Vakuf-

Uskoplje 
8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća JU Centar za obrazovanje, sport i kulturu 

Gornji Vakuf-Uskoplje 
9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća JU Dječji vrtić „Zvončić“ Gornji Vakuf-

Uskoplje 
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za nastavak izlaganja na javni uvid podataka 

premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o. Bistrica 
11. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izlaganja na javni uvid 

podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o. Voljice i k.o. Podgrađe 
12. Nacrt Odluke o Adresnom registru Općine Gornji Vakuf-Uskoplje o označavanju naseljenih 

mjesta, ulica i trgova nazivima, te zgrada brojevima 
13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kupovinu nekretnina označenih kao k.p. 3692/2 i 

k.p. 3693/2, k.o. Voljice 
14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prodaji dijela nekretnine označene kao k.č. 11/20 k.o 

SP_ Gornji Vakuf (stari premjer) odnosno k.p. 2290 k.o. Gornji Vakuf (novi premjer) 
 
Diskusije: 
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N. Karamustafić -ispred kluba SDP-a 
• Ispred kluba SDP-a tražim da se 4. točka dnevnog reda; Prijedlog Odluke o dodjeli 

Općinskih priznanja za 2018.godinu,  skine sa dnevnog reda  
• Smatram da je krajnje licemjerno i neodgovorno da dajemo nekim ljudima priznanja, dok 

neki stanovnici i građani općine Gornji Vakuf-Uskoplje, mislim konkretno na Hanefiju Prijić -
Paragu, nalaze se u zatvoru bez ikakvih razloga. Zato molim vijećnike Općinskog vijeća 
Gornji Vakuf-Uskoplje da ostave uske stranačke interese i da glasaju po svojoj savjesti da 
skinemo ovu točku sa dnevnoga reda. 

G. Batinić -predsjednik OV-a 
• Dajem na glasanje prijedlog kluba SDP-a da se 4. točka; Prijedlog Odluke o dodjeli 

Općinskih priznanja za 2018.godinu,  skine sa dnevnog reda  
 
Prijedlog kluba SDP-a nije usvojen ( 15 „protiv“, 3 „za“, 2 „suzdržana“ )  
 
G. Batinić -predsjednik OV-a 

• Dajem na glasanje predloženi dnevni red 14. redovne sjednice Općinskog vijeća Gornji 
Vakuf-Uskoplje 

 
Predloženi Dnevni red usvojen sa većinom glasova ( 17 «za» , 3 „protiv“, 0 „suzdržanih“ )  

 
Ad. 1. 

 
Vijećnička pitanja 
 
Odgovori na Vijećnička pitanja 
 
Kadir Kičin -SDP BiH 

• Moje vijećničko pitanje je glasilo; Koji ležeći policajci imaju građevnu dozvolu na dionici 
puta Karamustafići-Dobrošin-Boljkovac-Voljevac- Pridvorci ? Dobio sam odgovor u kojem 
stoji da općina Gornji Vakuf-Uskoplje  na spomenutoj lokaciji nije izdala ni jednu građevnu 
dozvolu iz razloga što ni jedan materijalni propis ne predviđa izdavanje urbanističke i 
građevne dozvole za postavljanje ovakvih objekata. 

• Ministarstvo komunikacija i prometa BiH donijelo je Pravilnik o postavljanju posebnih 
objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila. Kao zaključak stoji da su svi ležeći 
policajci postavljeni i za iste postoji suglasnost Općinskog načelnika, obzirom da se radi o 
lokalnom putu gdje je isključiva nadležnost općine. 

• U članku 3. ovog pravilnika stoji: 1. Posebni objekti moraju biti označeni odgovarajućim 
prometnim znakovima, nisam primijetio da je i jedan ležeći policajac na našoj općini 
označen prometnim znakovima 2. Površina posebnih objekata mora biti od protu 
proklizavajućeg materijala i označena reflektirajućim materijalom sa one strane sa koje se 
vozilo približava, 3. Posebni objekti moraju biti fiksirani u kolovozni zastor kako bi se 
spriječilo odvajanje pojedinačnih elemenata ili nekih dijelova, 4. U zoni umjetnih izbočina, 
uzdignutih ploha cestovnih jastuka i umjetnih ulegnuća, moraju se sprovesti primjerene 
mjere odvodnje. Ja ni jednu ovu točku iz članka 3. nisam primijetio na našim „ležečim 
policajcima“ 

• Članak 13. govori o izdavanju odobrenja za postavljanje posebnih objekata. Pitam za koje 
su ležeće policajce upućeni zahtjevi za postavljanje i koji su razlozi navedeni za postavljanje 
posebnih objekata.  

• Članak 8., Umjetne izbočine se postavljaju u nizu a međusobno udaljenost izbočina može 
iznositi od 30-60 metara. Ovisno o ograničenju brzine izbočine su sljedećih dimenzija: za 
brzinu od 50 km/h i manje, širina izbočine ne smije  biti manja od 40 cm a visina ne smije 
prelaziti 3 cm. Mislim da od ovih 50 ležećih policajaca jedan ili dva su ovih dimenzija. 

• Nisam zadovoljan odgovorom koji sam dobio na ovo pitanje 
 
Nova vijećnička pitanja: 
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Kadir Kičin - SDP BiH 
1. Primijetio sam da su u nekim dijelovima Općine Gornji Vakuf-Uskoplje postavljene“kućice“ 

(natkriveni objekti ) na autobusnim stajalištima.                           
Kada su, i da li su, planirane iste u MZ Voljevac , MZ Bistrica  i MZ Vrse , kao i u ostalim 
dijelovima Općine ? 

2. Zbog sigurnosti vozača , ali i pješaka , interesira me  da li je moguće da se osigura bolji 
pregled na promet kod prvog mostića u Potrlici prema naseljenim mjestima Dobrošin, 
Boljkovac i sl. ? 
Ovakvih problema imamo i u MZ Voljice, MZ Bistrica  kao i u MZ Voljevac ( uglavnom gdje 
je suženje puta sa dvije strane ). 

3. U ime većine sugrađana MZ Voljevac u mjestu Voljevac prenosim molbu i upitnik koji glasi: 
Da li Načelnik , može da osigura sredstva iz Proračuna Općine za izgradnju vira/kupališta na 
mjestu“starog vira“ iznad MHE Voljevac kod Džamije ? 

4. Da li možemo ulicu od OŠ „Gornji Vakuf“ do zgrade komunalnog, možemo preurediti u 
dvosmjernu ulicu zbog nedostatka parking mjesta tokom srijede odnosno pijace ? 

Ramiz Manjgo - SDA 
1.  Služba za stambeno-komunalne poslove i lokalni razvoj : 

Što se može učiniti po pitanju izlijevanja đubriva na lokalnom putu Dobrošin- Boljkovac ? 
Muris  Pidro - SDA 

1. Zašto službenica matičnog ureda ne pita stranku na kojem će jeziku izdati traženi 
dokument ? 

Sabahudin Puljarga - SBB 
1. U vremenu izlaska radnika sa posla ( 1500 -1530 ) iz pravca industrijske zone na  semaforu 

se formira kolona vozila duga nekoliko stotina metara. 
Da li policijska postaja može postaviti p policajca na raskrsnicu gdje je semafor u tom 
terminu, kako bi se smanjila kolona ? 

 
Usmeni odgovori na vijećnička pitanja 
 
N. Karamustafić -SDP 

• Imam pitanje za Općinskog načelnika u svezi davanja sredstava iz proračuna općine drugim 
općinama i udrugama iz drugih općina. 

• U zadnjem Službenom glasniku na strani 106. „Odluka o odobravanju sredstava iz 
Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2018. godinu Udruzi strijelaca „KALIN“, 
Bugojno“, pa na strani 110. „Odluku o odobravanju sredstava iz Proračuna općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2018. godinu Opštini Srebrenica“, pa na strani 113. „Odluku o 
odobravanju sredstava iz Proračuna općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2018. godinu 
Turističkoj udruzi Sjever, Potoci, Grad Mostar“, tražim da mi se to objasni usmeno. 

S. Čaušević -Općinski načelnik 
• Sredstva iz proračuna općine po osnovu Zahtjeva možemo dodijeliti, odnosno podrške 

određenim projektima, možemo dodijeliti i drugim općinama, udrugama i podrška 
sajmovima. Sredstva se odobravanju iz razloga što se te institucije obraćaju ovoj Općini sa 
svojim zahtjevima za dodjelu sredstava. Isto tako i naše udruge i institucije obraćaju se 
drugim institucijama i tako isto dobivaju sredstva. 

 
Vijećnik Ramiz Manjgo -SDA izašao sa sjednice u 1030 

 
Ad. 2. 

 

Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća 
 
Diskusije: 
 
M. Gafić -SDA 

• Moje pitanje je zašto Zapisnik nije potpisan, ako Poslovnik o radu kaže da Zapisnik 
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potpisuje Predsjedatelj Općinskog vijeća, Tajnik općine i Zapisničar.  
S. Prijić -Tajnik  

• Kad se usvoji konačan tekst Zapisnika, nakon davanja svih primjedbi i eventualnih ispravki 
onda se potpisuje Zapisnik, ne prije. 

 
Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća  usvojen  je jednoglasno sa ( 19 «za» ) 

 

Ad. 3. 
 

Izvješće o izvršenju proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2018.godine 
 
N. Milić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje Izvješća o izvršenju proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2018.godine 

 
Diskusije: 
 
M. Gafić -ispred povjerenstva za proračun, financije i ekonomska pitanja 

• Povjerenstvo za proračun, financije i ekonomska pitanja na svojoj sjednici održanoj 28.08. 
2018. godine razmatralo je Izvješće o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2018.godine, povjerenstvo izražava svoje zadovoljstvo 
punjenjem proračuna a samim tim i rashodovnom stranom, jednim domaćinskim odnosom 
Općinskog načelnika i Općinske uprave u odnosu na prihodovnu i rashodovnu stranu 
proračuna i sukladno tome povjerenstvo predlaže Općinskom vijeću da ga usvoji. 

N. Karamustafić -SDP 
• Interesira me po kojem se zakonu sredstva iz proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje 

mogu dati udrugama i organizacijama iz drugih općina 
G. Batinić -predsjednik OV-a 

• Odgovor ćete dobiti na narednoj sjednici Općinskog vijeća  
G. Batinić -predsjednik OV-a 

• Dajem na usvajanje sljedeći Zaključak : Prihvaća se Izvješće o izvršenju proračuna općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018.godine   

 
Izvješće o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. 
godine usvojeno sa većinom glasova ( 17 „za“ , 3 „ protiv“, 0 „suzdržanih“ )  
 

Ad. 4. 
 

Prijedlog Odluke o dodjeli Općinskih priznanja za 2018.godinu 
 

Dž. Idrizović -ispred povjerenstva za Izbor i imenovanje 
• Dao je kratko obrazloženje prijedloga Odluke o dodjeli Općinskih priznanja za 2018.godinu 
• Povjerenstvo je 01.07.2018. godine raspisalo Javni poziv za dostavljanje prijedloga za 

dodjelu Općinskih priznanja, koji je bio otvoren 30 dana 
• Povjerenstvo za Izbor i imenovanje je na svojoj 9. sjednici održanoj 17.08.2018. godine 

razmotrilo sve pristigle prijedloge, te uvažavajući propisane kriterije i dostavljena 
obrazloženja uz prijedloge predlagatelja i nakon provedene rasprave utvrdila je sljedeće 
prijedloge:  

Povelja sa grbom općine: 
- Sedžad Milanović iz Boljkovca, Općina Gornji Vakuf-Uskoplje, za izuzetan doprinos u oblasti 

obnove i razvoja infrastrukture na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje; 
- Mažoret klub „Uskopljanke“ Gornji Vakuf-Uskoplje za izuzetan doprinos u oblasti sporta i kulture 

na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 
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Zahvalnica sa grbom općine: 
- Petar Kolak, rođen u Donjoj Ričici, Općina Gornji Vakuf-Uskoplje, sjemeništarac Nadbiskupijskog 

sjemeništa „Petar Barbarić”, za poseban doprinos u oblasti duhovnosti i kulture te afirmaciji  
Općine Gornji Vakuf-Uskoplje i Bosne i Hercegovine; 

- Osnovna škola „Pajić Polje” Gornji Vakuf-Uskoplje, za poseban doprinos u oblasti obrazovanja 
na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 

 
Diskusije: 
 
K. Kičin -SDP 

• Želim da kažem da ovo govorim iz moralnih razloga, nemojte me gledati kroz SDP, ja 
govorim u svoje ime. 

• Što se tiče gospodina Sedžada Milanovića, Ministra koji je ovdje dobio povelju sa grbom 
općine za doprinos u oblasti obnove i razvoja infrastrukture na području općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje, misli da to ne zaslužuje. To govorim iz razloga što je Sedžad Milanović 
plaćen za svoju funkciju i obveza mu je da donese i doprinese općini Gornji Vakuf-Uskoplje 
jer je većina njegovih glasača-igrača sa ove općine.  

• U ime svih građana, odnosno svih demobiliziranih boraca kako Armije BiH tako i HVO-a 
smatram da je Adil Ramčić zaslužio ovu Povelju sa grbom općine. 

 
Prijedlog Odluke o dodjeli Općinskih priznanja za 2018.godinu usvojen sa većinom glasova ( 16 
«za», 1 „protiv“, 1 „suzdržan“ , 2 „ nisu se izjasnila“ ) 

 
Ad. 5. 

 

Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća JU Dom zdravlja 
 
Dž. Idrizović -ispred povjerenstva za izbor i imenovanje 

• Predlaže se  Upravno vijeće JU Dom zdravlja Gornji Vakuf – Uskoplje u sastavu: 
1. Igor Blažević, ispred osnivača,         predsjednik 
2. Suad Muminović, ispred osnivača,        član 
3. Rijad Hadžiabdić, ispred osnivača,        član 
4. Ana Novaković, ispred zaposlenika,       član 
5. Hasib Jareb, ispred kant. Ministarstva    član 

 
Diskusije:- 
 
Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća JU Dom zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje usvojen je 
većinom glasova sa ( 16 „za“, 1 „protiv“ 3 „suzdržana“).  

 
Ad. 6. 

 
Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća JU Ljekarna 
 
Dž. Idrizović -ispred povjerenstva za izbor i imenovanje 

• Predlaže se  Upravno vijeće JU Ljekarna Gornji Vakuf – Uskoplje u sastavu: 
1. Senada Čatić, ispred osnivača,   predsjednik 
2. Tvrtko Krajina, ispred osnivača   član 
3. Tomislav Zeko, ispred osnivača,    član 
4. Ivana Barnjak, ispred zaposlenika,  član 
5. Saudin Bektić, ispred kant. ministarstva  član 

 
Diskusije:- 
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Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća JU Ljekarna Gornji Vakuf-Uskoplje 
usvojen je većinom glasova sa ( 16 „za“, 1 „protiv“ 3 „suzdržana“).  

 
Ad. 7. 

 
Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća JU Centar za socijalni rad 
 
Dž. Idrizović -ispred povjerenstva za izbor i imenovanje 

• Predlaže se  Upravno vijeće JU Centar za socijalni rad Gornji Vakuf – Uskoplje u sastavu: 
1. Almir Dželihodžić, ispred osnivača,         predsjednik 
2. Stipo Tokić, ispred osnivača,  član 
3. Edina Mršić, ispred zaposlenika,  član 
4. Branko Pilić, ispred zaposlenika,  član 
5. Salih Karalić, ispred kant. ministarstva član 

 
Diskusije:- 
 
Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća JU Centar za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje 
usvojen je većinom glasova sa ( 16 „za“, 3 „protiv“ 1 „suzdržan“).  

 
Ad. 8.   

 
Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća JU Centar za obrazovanje, sport  i 
kulturu 
 
Dž. Idrizović -ispred povjerenstva za izbor i imenovanje 

• Predlaže se  Upravno vijeće JU Centar za obrazovanje, sport i kulturu Gornji Vakuf – 
Uskoplje u sastavu: 
1. Marinko Bošnjak, ispred osnivača, predsjednik 
2. Amela Karalić, ispred osnivača  član 
3. Mario Kvasina, ispred osnivača,  član 
4. Eniz Šehić, ispred osnivača,  član 
5. Ahmet Muminović, ispred zaposlenika član    

 
Diskusije:- 
 
Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća JU Centar za obrazovanje,sport i kulturu Gornji 
Vakuf-Uskoplje usvojen je većinom glasova sa ( 16 „za“, 1 „protiv“ , 3 „suzdržana“).  
 

Ad. 9. 
 
Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća JU Dječji vrtić“Zvončić“ 
 
Dž. Idrizović -ispred povjerenstva za izbor i imenovanje 

• Predlaže se  Upravno vijeće JU Dječji vrtić „Zvončić“ Gornji Vakuf – Uskoplje u sastavu: 
1. Adis Agić, ispred osnivača,            predsjednik 
2. Martina Slipac, ispred osnivača            član 
3. Alija Filan, ispred osnivača,            član 
4. Ljubica Nikolić, ispred zaposlenika,          član 
5. Vesna Milić, ispred rodit. Kor. usl.     član 

 
Diskusije:- 
 
Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća JU Dječji vrtić „Zvončić“  Gornji Vakuf-Uskoplje 
usvojen je većinom glasova sa ( 16 „za“, 1 „protiv“ 3 „suzdržana“).  
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Ad. 10. 
 

Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za nastavak izlaganja na javni uvid 
podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o. Bistrica 
 
O. Sofić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje prijedloga Rješenja o imenovanju Povjerenstva za nastavak 
izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o. Bistrica 

• Donošenjem ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje iz 2004. godine, broj; 01-05-244/04 
od 02.09. 2004. godine. Ovim Rješenjem stavljamo van snage Komisiju koja je imenovana 
2004. godine.  

• Predlažem da Općinsko vijeće donese Rješenje o imenovanju Povjerenstva  za  k.o. Bistrica 
u sljedećem sastavu:  
1. Senada  Ćatić        predsjednik povjerenstva,  
2. Ivana Slipac          zamjenik predsjednika,  
3. Ruža Pilić              član, 
4. Ana Matišić           član, 
5. Adin Ćatić             zamjenik  člana, 
6. Esad (Nazif) Agić   član, 
7. Tomislav Herceg    član,  

 
Diskusije:- 
 
Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za nastavak izlaganja na javni uvid podataka 
premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o. Bistrica usvojen sa većinom glasova ( 17 „za“, 3 
„suzdržana“, 0 „protiv“ ) 

 
 

Ad. 11. 
 
Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izlaganja na javni 
uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o. Voljice i k.o. 
Podgrađe 
 
O. Sofić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje prijedloga Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju 
Povjerenstva za izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja 
zemljišta za k.o. Voljice i k.o. Podgrađe 

• U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za izlaganja na javni uvid podataka premjera i  
katastarskog  klasiranja zemljišta za katastarsku općinu k.o. Voljice i k.o.  Podgrađe ( 
„Službeni glasnik Općine Gornji Vakuf-Uskoplje“, broj : 5/17),  točka  II. stavak 2. podtočka  
1. riječ : 

 „AMRA BRZIKA“  predsjednik,   
 
mijenja se i glasi : 
 

„EDIN GLAMOČAK“   predsjednik, 
Diskusije: 
 
B. Matijanić -povjerenstvo za Statut i propise 

• Povjerenstvo za Statut i propise predlaže da se točka II briše a točka III postaje točka II 
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Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izlaganja na 
javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o. Voljice i k.o. Podgrađe uz 
primjedbu povjerenstva za Statut i propise usvojen sa većinom glasova ( 17 «za», 3 „suzdržana“, 0 
„protiv“ ) 
 

Ad. 12. 
 
Nacrt Odluke o Adresnom registru Općine Gornji Vakuf-Uskoplje o označavanju 
naseljenih mjesta, ulica i trgova nazivima, te zgrada brojevima 
 
O. Sofić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje Nacrta Odluke o Adresnom registru Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje o označavanju naseljenih mjesta, ulica i trgova nazivima, te zgrada brojevima 

 
Diskusije: 
 
B. Matijanić -ispred povjerenstva za Statut i propise 

• U preambuli iza navoda Službenih novina;…49/06… treba dodati i 51/09…. 
• U članku 1. iza točke treba dodati;…općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
• U članku 4. umjesto riječi „određuju se“ predlažemo da stoji „utvrđena su“ 
• Povjerenstvo predlaže da se brišu stavak 3. i stavak 4., iz razloga što se ovdje govori o 

granicama Federalnog zavoda za statistiku (FZS). Za utvrđivanje granica naseljenih mjesta 
nadležno je samo Općinsko vijeće. Stoga predlažemo novu formulaciju stavka 3. koja bi 
glasila: Granice naseljenih mjesta općine Gornji Vakuf-Uskoplje utvrđene su Odlukom o 
utvrđivanju granica naseljenih mjesta na području općine Gornji Vakuf ( Službeni glasnik 
općine Gornji Vakuf 4/80 ) i  Odlukom o utvrđivanju granica naseljenog mjesta Trnovača i 
naseljenog mjesta Podgrađe ( Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje 4/12 ). Ovo su 
dvije zvanične Odluke koje su odredile granice naseljenih mjesta i one ostaju na snazi dok 
se ne donese nova Odluka. 

• U članku 5. stavak 3. stoji;…veličine ne manje od 80 x 40 cm…, predlažemo da 
stoji;…veličine od 80 x 40 cm… 

• U članku 7. umjesto riječi;…utvrđuju se…; treba da stoji;…utvrđene su… 
• Nazivi ulica u članku 7. treba da su napisane kako je definirano Odlukom o nazivu ulica, 

dosta njih je krivo napisano 
• U članku 8. umjesto riječi;…utvrđuju se…; treba da stoji;…utvrđene su… 
• U stavku 2. članka 8. umjesto Gornji Vakuf-Uskoplje treba da stoji Batuša 
• Pošto imamo dva članka 8. ove Odluke, ovaj drugi članak 8. postaje članak 9. i tako sve 

redom  
• U novom članku 9. u 3. stavku stoji;…minimalnih dimenzija 20 x 15 cm…,predlažemo da se 

briše „minimalnih“ i da stoji;…dimenzija 20 x 15 cm… 
•  U stavku 4. istog članka stoji;…odobrava nadležna Služba…, predlažemo da stoji;… donosi 

nadležna Služba… 
• U članku 11. umjesto općine Travnik treba da stoji općine Gornji Vakuf-Uskoplje 

K. Kičin -SDP 
• Predlažem da kuće u seoskim mjestima označimo kućnim brojevima iz razloga što u tim 

mjestima imamo dosta istih imena i prezimena 
M. Novaković -HL 

• Gospodine Matijaniću, mislim da su točno napisani nazivi ulica koji su navedeni u Nacrtu 
ove odluke ( Potrlica, ulica Silvija Strahimira Kranjčevića, Kućice ), mislim da je u Odluci o 
nazivu ulica pogrešno gramatički napisano  ( Podtrlica, Silvije Strahimira Kranjčevića, Kučice 
), molim da mi to malo pojasnite 

G. Batinić -predsjednik OV-a 
• Kolega Novakoviću nama je važeća Odluka o nazivima ulica kako kaže B. Matijanić  i mi se 

po njoj ravnamo 
Dž. Idrizović -SDA 
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• Drago mi je što je ovo došlo na dnevni red i što je Općinska služba uzela u 
razmatranje  

• Osman je u svom izlaganju često govorio da je ovo Odluka, mislim da treba naglasiti da je 
ovo Nacrt odluke gdje se trebamo svi uključiti  

• Neke stvari mi nisu jasne, imam osjećaj da se ovaj Nacrt odluke preljeva sa Odlukom o 
nazivu ulica 

 
• Interesira me na koji način ste mislili označiti zgrade, ne razumijem. 
• Smatram da bi mi kao vijećnici Općinskog vijeća trebali animirati građane u mjestima u 

kojima živimo kada budu Javne rasprave o utvrđivanju granica naseljenih mjesta da znaju o 
čemu se radi, vjerojatno će se iči u proces donošenja nove Odluke 

O. Sofić -ispred predlagatelja 
• Zaboravio sam reći da bi Odluka o nazivima ulica trebala ići na sljedeću sjednicu Općinskog 

vijeća gdje bi se ispravile gramatičke greške iz Odluke 
• Pored  donošenja Odluke o Adresnom registru Općine Gornji Vakuf-Uskoplje o označavanju 

naseljenih mjesta, ulica i trgova nazivima, te zgrada brojevima bilo bi dobro da idu izmjene 
i Odluke o nazivima ulica 

A. Matišić -kantonalna uprava 
• Odgovor K. Kičin  je da će svaka kuća dobiti svoj kućni broj u naseljenom mjestu što je 

konačni cilj ovog projekta 
• Projekt je rađen u tri faze. Prva faza je analiza ovih granica. Druga faza je privremena 

numeracija koju smo mi već uradili u protekla četiri mjeseca smo izašli na teren i obišli smo 
sve kuće i svaka kuća bi trebala dobiti svoj broj. Treća faza je fizičko označavanje objekata 
sa brojevima. 

• U polemici smo kako označiti zgrade. Uzmimo da zgrada ima više ulaza pa da stavljamo, 
npr. Zgrada 1.,ulaz A, B, C…, bar brojeva imamo dovoljno. Svaki ulaz će dobiti svoj kućni 
broj 

G. Batinić -predsjednik OV-a 
• Predlažem stanku od 5 minuta 

 

( Stanka 1110 – 1118 ) 
 
G. Batinić -predsjednik OV-a 

• Predlažem usuglašeni Z A K L J U Č A K o Nacrtu Odluke o Adresnom registru Općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje  o označavanju naseljenih mjesta, ulica i trgova nazivima,  te zgradama 
brojevima: 

1. Prihvaća  se nacrt Odluke o Adresnom registru Općine Gornji Vakuf-Uskoplje o označavanju 
naseljenih mjesta, ulica i trgova nazivima, te zgradama brojevima, kao dobra osnova za 
izradu prijedloga Odluke, te utvrđuje obaveza predlagatelja da na osnovama nacrta Odluke, 
prijedloga i sugestija vijećnika Općinskog vijeća, Povjerenstva za statut i propise i drugih 
ovlaštenih predlagatelja utvrdi prijedlog Odluke  i dostavi je za jednu od narednih sjednica 
Općinskog vijeća planiranih za 2018.godinu. 
 

2. Zadužuje se Služba za prostorno planiranje, imovinsko pravne poslove i katastar Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje da u roku od 15 dana pokuša doći do službenih opisa granica 
naseljenih mjesta („Službeni glasnik Općine Gornji Vakuf“, br. 4/80 i „Službeni glasnik 
Općine Gornji Vakuf-Uskoplje“, br.4/12) i o tome obavijesti Općinsko vijeće Gornji Vakuf-
Uskoplje. 
 

3. Daje se suglasnost Općinskom načelniku da,   ukoliko Služba za prostorno planiranje, 
imovinsko pravne poslove i katastar Općine Gornji Vakuf-Uskoplje ne pronađe 
dokumentaciju iz točke 2. Ovog Zaključka u zadanom roku, imenuje Komisiju koja će 
pristupiti izradi prijedloga Odluke o granicama naseljenih mjesta Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje.  
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Zaključak o Nacrtu Odluke o Adresnom registru Općine Gornji Vakuf-Uskoplje o 
označavanju naseljenih mjesta, ulica i trgova nazivima, te zgrada brojevima usvojen jednoglasno 
sa ( 20 «za» ) 
 

Ad. 13. 
 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kupovinu nekretnina označenih kao k.p. 
3692/2 i k.p. 3693/2, k.o. Voljice 
O. Sofić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za kupovinu nekretnina 
označenih kao k.p. 3692/2 i k.p. 3693/2, k.o. Voljice 

 
Diskusije:- 

 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kupovinu nekretnina označenih kao k.p. 3692/2 i k.p. 
3693/2, k.o. Voljice usvojen sa većinom glasova ( 19 «za», 1 „suzdržan“, 0 „protiv“ ) 
 

Ad. 14. 
 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prodaji dijela nekretnine označene kao k.č. 11/20 
k.o SP_ Gornji Vakuf (stari premjer) odnosno k.p. 2290 k.o. Gornji Vakuf (novi 
premjer) 

 
O. Sofić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o prodaji dijela nekretnine 
označene kao k.č. 11/20 k.o SP_ Gornji Vakuf (stari premjer) odnosno k.p. 2290 k.o. Gornji 
Vakuf (novi premjer) 

 
Diskusije: 
 
B. Matijanić -povjerenstvo za Statut i propise 

• Povjerenstvo smatra da samom izmjenom k.č. mijenja se i naziv Odluke. Ako nije više k.č. 
11/20 a to stoji u nazivu Odluke, prvo u članku 1. trebamo promijeniti naziv Odluke 
(umjesto k.č. 11/20 treba da stoji 11/75, a umjesto k.p. 2299 k.o. Gornji Vakuf, treba da 
stoji k.p. 2299/10, u tekstu članka 1. navesti šta se mijenja 

• Raniji osnovni tekst je rađen malo drugačije. Ovdje idu rimski brojevi, trebalo je raditi kao 
tekst da bude jednoobrazan, kao osnovni tekst, pa reč da je to članak 1., članak 2., članak 
3.  A ne rimski I,II,III itd. 

• Članak 1. će biti izmjena naziva Odluke, umjesto ovih k.č. i k.p. staviti nove nazive a članak 
2. će biti izmjena članka 1. Odluke, one ranije 

• U odluci ne treba pisati kako je glasio raniji članak, dovoljno je reći; članak 1. te i te 
Odluke, Službeni glasnik taj i taj,  mijenja se i glasi. Znači treba brisati ovaj tekst koji stoji u 
odluci, nema potrebe ponavljati se 

• Ova točka II odnosno bit će članak,…Ostali dio Odluke ostaje neizmijenjen… se briše 
 
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prodaji dijela nekretnine označene kao k.č. 11/20 k.o SP_ 
Gornji Vakuf (stari premjer) odnosno k.p. 2290 k.o. Gornji Vakuf (novi premjer) uz sugestije 
povjerenstva za Statut i propise usvojen sa većinom glasova ( 17 «za», 3 „suzdržana“, 0 „protiv“ ) 
 
Sjednica završena u 1130 sati.  

 
 
TAJNIK 
Prijić Senad 
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ZAPISNIČAR                                PREDSJEDNIK  

          Redžić Hidajet                                                         OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                     Batinić Goran, mag.nov.   
                                                                                    


