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Z A P I S N I K 
 
sa  15. sjednice V saziva Općinskog vijeća općine Gornji Vakuf – Uskoplje, održane 25. listopada 
2018. godine  u Velikoj sali općine  Gornji Vakuf - Uskoplje, sa početkom u 1000 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, ovlašteni 
predstavnik SDA Adis Agić, predsjednik OO SDP Edin Gekić, predstavnici medija-RTV Bugojno 
 

Tajnik općine Senad Prijić, je izvršio prozivku nazočnih vijećnika, tako da je na sjednici u vrijeme 
prozivke bilo nazočno 19 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, Ivo Posavac, Marin 
Novaković, Ivica Žuljević – vijećnici Hrvatske liste HDZ BiH, HDZ 1990,  HSP BiH i HSS Stjepan 
Radić, Naser Karamustafić ( izišao u 1005 ) i Kadir Kičin -SDP ( izišao u 1048 ), Šeherzada Dedić– 
nezavisna vijećnica ( izišla u 1032 ), Sabahudin Puljarga -SBB 
 
Vijećnik Sabahudin Puljarga -SBB došao je na sjednicu nakon izvršene prozivke u 1012 

 
Izočna su bila 3 vijećnika; Ana Novaković, Danijela Jurina i Berislav Elez, vijećnici Hrvatske liste 
HDZ BiH, HDZ 1990,  HSP BiH i HSS Stjepan Radić  
 
Predsjednik Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje Batinić Goran dao je na usvajanje sljedeći  
 
DNEVNI RED: 

1. Vijećnička pitanja 
2. Usvajanje Zapisnika  sa 14.sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje 
3. Informacija o stanju snabdijevanja vodom na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje  
4. Izvješće o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 

30.09.2018.godine 
5. Nacrt Proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2019.godinu 
6. Nacrt Odluke o izvršenju proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2019.godinu 
7. Informacija o funkcioniranju mjesnih zajednica općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
8. Informacija o stanju sporta i kulture na području općine Gornji Vakuf – Uskoplje 
9. Informacija o stanju u oblasti prostornog planiranja i građenja na području općine Gornji 

Vakuf-Uskoplje 
 

Diskusije: 
 
Š. Dedić -nezavisna vijećnica 

• Imam dopunu dnevnog reda. Na osnovu članka 13. stavak 4. Poslovnika o radu Općinskog 
vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje, predlažem raspravu o zlouporabi položaja i ovlasti 
Predsjednika Općinskog vijeća, gosp. Gorana Batinića. Naime, Predsjednik Općinskog vijeća 
Gornji Vakuf-Uskoplje je zajedno sa ostalim dužnosnicima HDZ-a u KSB potpisao Izjavu da 
je novoizabrani član Predsjedništva gosp. Željko Komšić nepoželjan u gradovima KSB i 
Gornjem Vakufu- Uskoplju. Tom gestom je zlouporabio položaj i ovlasti i prekršio Statut 
općine, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, Ustav BiH, Izborni zakon BiH, jer ovo tijelo 
nikada nije raspravljalo o toj temi. Predlažem da se danas ili na nekoj od sljedećih sjednica, 
Općinsko vijeće očituje o povjerenju Predsjedniku Općinskog vijeća. 

J. Herceg -HL 
• Tražim stanku od 5 minuta 

G. Batinić -predsjednik OV-a 
• Dajem stanku od 5 minuta i pozivam predsjednike klubova na konsultaciju 
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( Stanka od  1005 do 1010) 
 
G. Batinić -predsjednik OV-a 

• Dajem na glasovanje prijedlog dopune dnevnog reda nezavisne vijećnice Šeherzade Dedić 
 
Prijedlog dopune dnevnog reda nezavisne vijećnice Šeherzade Dedić nije usvojen ( 1 „za“, 6 
„protiv“,  11 „suzdržanih“ , 1 „vijećnik se nije izjasnio“ ) 
 
G. Batinić -predsjednik OV-a 

• Dajem na glasovanje predloženi dnevni red 15. redovne sjednice Općinskog vijeća Gornji 
Vakuf-Uskoplje 

 
Predloženi Dnevni red usvojen sa većinom glasova ( 18 «za» , 1 „protiv“, 0 „suzdržanih“ )  
 

Ad. 1. 
Vijećnička pitanja 
 

Odgovori na Vijećnička pitanja 
 
Manjgo Ramiz - SDA 

• Zadovoljan odgovorom 
Muris  Pidro - SDA 

• Zadovoljan odgovorom 
Sabahudin Puljarga - SBB 

• Zadovoljan odgovorom 
 

Nova vijećnička pitanja: 
 

Šeherzada  Dedić  - nezavisna  vijećnica 
• Nisam zadovoljna odgovorom koji sam dobila na postavljeno vijećničko pitanje sa jedne od 

prethodnih sjednica vijeća, stoga ću ga ponoviti. 
1. Na jednoj od prethodnih sjednica postavila sam pitanje o dimnjaku na Sportskoj dvorani. 

Pismenim  putem mi je odgovoreno da će se dogradnja dimnjaka biti urađena do grijne 
sezone. Međutim ništa nije urađeno. Kada se planira , a zima je već? 

2. Ima li se u planu praviti igralište na  Odvodama uz zgrade ? 
Kadir Kičin - SDP BiH 

• Nisam zadovoljan odgovorima koje sam dobio na postavljena vijećnička pitanja. Ovdje 
Općinske službe služe da nas savjetuju a ne da savjetuju Općinskog načelnika. U dijelu 
odgovora koji sam dobio stoji; …. pozivamo Vas da se uključite u te akcije…., ja ovdje 
pitam, molim u ime svih građana da nam bude dobro a ne da mene ovdje neko savjetuje 
kako ću ja raditi 

1. Svjesni smo katastrofe u svim granama poljoprivrede. Stočarstva i uzgoj biljnih kultura , 
kao financijska egzistencija naših sugrađana , je na rubu propasti . Gospodine načelniče , 
koja je strategija naše Općine za naše uzgajivače jagodičastog voća, za uzgajivače kupusa , 
za naše stočare u 2019. godini ? 

2. Da li je ,  i kada je planirano postavljanje ulične rasvjete u MZ  Voljevac - Zastinje ? 
3. Tražim postavljanje ležećeg policajca kod“Best-a“, odnosno kod MSŠ“Gornji Vakuf“ i 

MSŠ“Uskoplje“. Poslati inicijativu Kantonu i nadležnim za održavanje magistralnog puta ! 
Marinko Krajina  - HL 

1. Roditelji djece koja pohađaju područnu školu na Trnovači apeliraju na policijsku postaju 
Gornji Vakuf-Uskoplje da osiguraju policijsku patrolu , kod škole na Trnovači , na početku i 
završetku nastave i za vrijeme velikog odmora. 

2. Mještani MZ Pajić Polje se susreću sa velikim problemom pasa lutalica. Nedavno smo bili 
svjedoci da su u naselju Donja Ričica nanijeli veliku štetu peradarima . Na Humcu na 
lokalitetu rudnika Gračanica je veliki broj napuštenih pasa , čiji se broj svakodnevno  
povećava. Mještani se boje za svoju sigurnost i zdravlje te apeliraju na rješenje ovoga 
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problema. 
Merhila Čaušević - SDA 

1.  Da li je podatak o državi rođenja , odnosno nacionalnosti obvezujući prilikom izdavanja 
rodnog lista ?  Upućeno  matičnom uredu. 

2. Zbog učestalosti prometnih  nezgoda, osjećam obvezu da postavim pitanje o signalizaciji 
vezanoj za đake ( srednja škola ). Ko je obvezan uraditi signalizaciju ( ograničenje brzine, 
znak-blizina škole) ? Ulica Vrbaska ( stanica-srednja škola , te Best-srednja škola). 

Dž. Idrizović -ispred kluba SDA 
• Nije klasična forma vijećničkog pitanja, više je neka sugestija ili apel. 
• Na zadnjoj sjednici OV-a imali smo vijećničko pitanje vijećnika Ramiza Manjge vezano za 

matični ured. Mislim da reakcija Predsjedavajućeg Općinskog vijeća nije bila u skladu sa 
Poslovnikom vijeća. Vijećnik ima pravo da postavlja pitanja i da iznosi svoje zadovoljstvo ili 
nezadovoljstvo, mislim da nije dobro da se neko sa svoje pozicije stavlja na jednu ili drugu 
stranu, stoga ovom prilikom apeliram ispred kluba SDA da treba da se uvažavamo i da ne 
treba da se svrstavamo na bilo koju stranu. Treba da radimo kako je to Poslovnik o radu 
Općinskog vijeća definirao. 

• Druga stvar o kojoj želim da pričam je oglašavanje predsjedavajućeg Općinskog vijeća 
Gorana Batinića i proglašavanja gosp. Željka Komšića za nepoželjnu osobu, mislim da je se 
tu izašlo iz nekog okvira nadležnosti. Šta je razlog toga ne znam, vjerojatno ćemo dobiti 
odgovor od samog predsjedavajućeg. Mislim da to nije dobar put kojim treba da idemo, 
znamo da Općinsko vijeće nije razgovaralo o ovoj tački dnevnog reda i znamo da Općinsko 
vijeće nije donijelo bilo kakvu Odluku o proglašavanju bilo koga nepoželjnim. S druge 
strane smo obavezni da poštujemo Ustav BiH, kada neko bude izabran na neku poziciju to 
moramo prihvatiti i uvažavati.  

G. Batinić -predsjednik OV-a 
• Smatram da nije bilo moje pretjerane reakcije na prošloj sjednici vijeća u svezi 

postavljenog vijećničkog pitanja Ramiza Manjge, naravno svako od nas ima pravo na svoj 
sud 

• Što se tiče moje reakcije na izbor po nama na nelegalan i nelegitiman način gosp. Komšića, 
prije svega moram napomenuti da je to bio moj osobni stav a mogu slobodno reči da je to 
ujedno i stav  kluba HL u Općinskom vijeću Gornji Vakuf-Uskoplje, to ću Vam u najkraćim 
crtama pojasniti zašto je to tako. 

• U odluci Ustavnoga suda BiH iz 2000. godine U 5/98, konstitutivnost tri naroda je 
“natkrovljujuće načelo Ustava BiH”. To znači da s tim načelom moraju biti usklađena sva 
ostala ustavna načela, sve zakonske norme te svi pravni akti, uključujući i Izborni zakon, 
kojim se operacionalizira to temeljno ustavno načelo.  
Politološka teorija i politička praksa federalnih demokratskih zemalja u potpunosti se slažu 
da konstitutivnost podrazumijeva i zahtijeva a) legitimno predstavljanje konstitutivnih 
naroda i b) međusobnu jednakopravnost konstitutivnih naroda. 
Legitimno predstavljanje znači da narod koji je konstitutivan mora imati pravo samostalno 
izabrati svoje političke predstavnike za ona tijela vlasti koja su po Ustavu namijenjena 
predstavljanju konstitutivnih naroda. Jedno od tih tijela u BiH je tročlano Predsjedništvo. 
Kada bi BiH imala samo jedan narod koji je konstitutivan, ona bi bila nacionalna država 
jednoga naroda, imala bi jedan građanski demos i instituciju predsjednika, a ne tročlanog 
Predsjedništva.  
Dakle, tročlano Predsjedništvo BiH je namijenjeno predstavljanju tri konstitutivna naroda. 
Stoga, sukladno s Ustavom BiH svaki konstitutivni narod mora moći samostalno i slobodno 
izabrati svoga predstavnika u tročlanom Predsjedništvu – Srbi srpskoga, Hrvati hrvatskoga 
a Bošnjaci bošnjačkoga člana. Stoga je i jedini ispravan naziv za tu funkciju: 
srpski/hrvatski/bošnjački član Predsjedništva. 
Nadalje, i u samom članku 5.2. stavak d. Ustava BiH jasno stoji da se “hrvatski član” 
Predsjedništva, a ne “član Predsjedništva iz reda hrvatskoga naroda”, obraća hrvatskim 
delegatima u Domu naroda Federacije BiH u slučaju da odluku Predsjedništva proglasi 
destruktivnom po vitalni interes entiteta s čijeg je teritorija izabran. 
(Kome će se g. Komšić obratiti??) 
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Izborom Željka Komšića protiv volje hrvatskog naroda u Predsjedništvo BiH 
prekršena su načela legitimnog predstavljanja naroda i njihove međusobne 
jednakopravnosti, odnosno prekršeno je temeljno načelo Ustava BiH: konstitutivnost 
naroda. Kršenjem temeljnog načela prekršen je Ustav BiH, a kršenjem Ustava prekršen je 
Daytonski sporazum.  
Time je grubo izigrana i uzurpirana izborna volja hrvatskog naroda u Federaciji BiH i 
dovedeno je u pitanje povjerenje hrvatskog naroda u demokratske strukture i institucije u 
ovoj složenoj daytonskoj ustavno-pravnoj strukturi Bosne i Hercegovine.  
Napominjem i kako je Kanton Središnja Bosna mješoviti kanton, jedan od rijetkih u 
Federaciji BiH, i da je hrvatski narod na ovim izborima dao gotovo plebiscitarnu potporu  
dr. Draganu Čoviću u svim općinama našeg Kantona gdje žive Hrvati. 
Ja Vas ovdje pitam je li ikome normalno da Hrvati prihvate takav jedan grubi način 
oduzimanja prava da si biraju svog predstavnika tamo gdje je po Ustavu zagarantirano da 
trebaju birati svog predstavnika. 
Prema tome, Željko Komšić nije i ne može biti predstavnik niti predsjednik hrvatskoga 
naroda u tročlanom Predsjedništvu Bosne i Hercegovine iz jednostavnog razloga što ga 
Hrvati na tu dužnost nisu izabrali. On ne može predstavljati niti jednog Hrvata ni u kojoj 
prilici, niti je dobrodošao na područja Srednje Bosne gdje Hrvati živi, niti će ga itko od 
hrvatskih dužnosnika službeno dočekati ukoliko bude dolazio na ova područja. 

 
Usmeni odgovori na vijećnička pitanja 
 
Nije bilo usmenih odgovora na vijećnička pitanja 
 

Ad. 2. 
 
Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća 
 
Diskusije:- 
 
Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća je usvojen  sa ( 18 «za» ,  jedan vijećnik se nije izjasnio 
po ovoj točki dnevnog reda) 

Ad. 3. 
 
Informacija o stanju snabdijevanja vodom na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje  

 
S. Šišić -ispred izvjestitelja 

• Dao je kratko obrazloženje Informacije o stanju snabdijevanja vodom na području Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje  

 
Diskusije: 
 
J. Herceg -ispred povjerenstva za Statut i propise 

• Na zadnjoj strani ove Informacije stoji;…Predstavnik JU „Dom zdravlja“ d.o.o. Gornji Vakuf-
Uskoplje…, ovo d.o.o. treba brisati, treba da stoji;… Predstavnik JU „Dom zdravlja“ Gornji 
Vakuf-Uskoplje… 

Dž. Idrizović -SDA 
• Određeni vodovodi su izgrađeni uz pomoć mjesnih zajednica i Općinskog načelnika kako je 

istakao i S. Šišić, ali imamo problem da nisu predati na upravljanje i održavanje JKP „VIK“ 
Gornji Vakuf-Uskoplje. 

• Interesira me što je razlog da do danas nije preuzet vodovod Voljevac-Boljkovac-Dobrošin, 
vodovod Bistrica i drugi. 

R. Manjgo -SDA 
• Interesira me zašto se kontrola vode vrši u Livnu, zašto se to ne radi u našem Kantonu u 

Travniku, mislim da bi sredstva od ispitivanja ispravnosti vode trebala da ostanu u našem 
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kantonu. 
J. Herceg -HL 

• Kad vidimo ove podatke iz informacije shvaćamo da je ovo veoma ozbiljna tema, trebamo 
se zapitati što možemo očekivati u narednom razdoblju, dali će se desiti neka zaraza, dali  
će biti neka epidemija ( imamo 24 mjesta sa kojih je uzet uzorak vode a 17 ne zadovoljava 
kvalitetu ), moramo danas donijeti neku odluku što napraviti da se to već sutra riješi. 

• Stanje je alarmantno i trebamo već danas donijeti konkretne odluke što i kako uraditi  
• Trebamo donijeti neku Odluku da se ta voda kontrolira i da se ta voda dezinficira i da se 

ove stvari ne ponove, da nam se ne bi desili zdravstveni problemi kod građana koji tu vodu 
koriste 

• Predlažem da se obiđu mjesne zajednice i da se izvrši dezinfekcija te vode na način kako se 
to stručno radi  

M. Gafić -ispred JKP „VIK“ 
• Analiza vode se radi u Livnu iz razloga što su nam oni bili najjeftiniji u ponudi. Javno 

zdravstvo Travnik  želi da mi uzorak vode nosimo njima u Travnik da bi oni onda radili 
provjeru vode, dok ovi iz Livna sami dođu, uzmu uzorak vode i odnesu je na analizu i 
pošalju nam rezultate analize, čisto ekonomski razlozi što to radimo u Livnu. 

• Jedini lokalni vodovod koji je predat na upravljanje JKP „VIK“ odlukom Općinskog vijeća 
Gornji Vakuf-Uskoplje je vodovod „Voljevac-Boljkovac-Dobrošin“, međutim zbog kojekakvih 
razloga ( jedan od razloga je što mještani nisu željeli plaćati vodu) mi sa tim vodovodom ne 
upravljamo 

• Slažem se sa prijedlogom J. Hercega da se što prije zakaže sastanak sa predsjednicima 
mjesnih zajednica da bi se riješio problem upravljanja lokalnim vodovodima i da bi se 
obvezno vršila kontrola vode od strane onog ko upravlja tim vodovodima. 

• Što se tiče vodovoda u MZ Bistrica treba se donijeti  Odluka od strane MZ Bistrica i Odluka 
na Općinskom vijeću da se taj vodovod daje na upravljanje JKP „VIK“, takve odluke još 
nema.  

S. Čaušević -Općinski načelnik 
• Ova tema se vuče nekih deset godina na sjednicama vijeća, Općina je našla sredstva i 

završila ih a evo do danas pojedini vodovodi do danas nisu stavljeni u funkciju, tj da sa 
njima neko upravlja. 

• Odlukom Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje ( 2009-2010. godine) vodovod „Voljevac-
Boljkovac-Dobrošin“ je dat na upravljanje JKP „VIK“, međutim zbog otpora pojedinaca to se 
nije desilo. Većina mještana je da se taj vodovod da na upravljanje JKP „VIK“, apeliram na 
upravu JKP „VIK“ neka napravi plan kako da taj vodovod konačno stavimo pod nadzor, uz 
punu podršku Općinskog vijeća i Općinskog načelnika. 

• Od ostalih lokalnih vodovoda jedino je vodovod u Voljicu stavljen u funkciju a zadnji je 
završen i dat je na upravljanje JKP „VIK“ i od petog mjeseca se ispostavljaju računi i vrši se 
upravljanje i nadzor nad tim vodovodom od strane JKP „VIK“. 

•  Ne znam što je razlog što se ovi drugi vodovodi nisu stavili pod nadzor i upravljanje JKP 
„VIK“, smatram da se to treba što prije uraditi u suradnji mjesna zajednica, JKP „VIK“ a ako 
treba i asistencija policije da se presijeku svi nelegalni priključci koji su napravljeni. 

R. Manjgo -SDA 
• Znam dobro kad je u pitanju ovaj vodovod „Voljevac-Boljkovac-Dobrošin“, to nije 

najsređenije i prošle godine sam rekao ravnatelju JKP „VIK“ da ima podršku i suradnju 
mjesne zajednice.  

• Jedva čekam da dođe u mjesnu zajednicu „Privor“ i da konačno riješimo problem lokalnog 
vodovoda „Voljevac-Boljkovac-Dobrošin“ . Ovo je žalosno što se dosada nije riješilo, 
vjerujte da nije do mjesne zajednice ovo odgovorno tvrdim. Žao mi je što ovdje nema 
direktora JKP „VIK“, sutra preko mene može zakazati sastanak sa predstavnicima mjesne 
zajednice da se končano riješi ovaj problem.  

G. Batinić -predsjednik OV-a 
• Dajem punu podršku Načelnikovoj inicijativi ali smatram da mi moramo provesti cijelu 

raspravu na ovu temu, da vidimo što je sa ostalim vodovodima (ima ih dosta)  i vidimo da 
voda nije za piće i treba sve učiniti da se ovaj problem što prije riješi. 
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• Predlažem stanku od 10 minuta 
( Stanka od  1045 do 1100) 
 
G. Batinić -predsjednik OV-a 

• Dajem na usvajanje sljedeći Zaključak:  
1. Prihvaća se Informacija o stanju snabdijevanja vodom sa lokalnih vodovoda na 

području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, Službe za lokalni razvoj i stambeno komunalne 
poslove Općine Gornji Vakuf-Uskoplje 

2. Zadužuje se Služba za loklani razvoj i stambeno komunalne poslove Općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje i JKP VIK do.o. Gornji Vakuf-Uskoplje da u roku od 30 dana organiziraju 
sastanak sa Savjetima mjesnih zajednica sa području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje s 
ciljem rješavanja problema kvaliteta i ispravnosti vode lokalnih vodovoda u svim 
mjesnim zajednicama 

 
Informacija o stanju snabdijevanja vodom na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje usvojena  
jednoglasno sa ( 17 «za» ) 
 

Ad. 4. 
 

Izvješće o izvršenju proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 
30.09.2018.godine 
 
N. Milić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje Izvješća o izvršenju proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 
razdoblje od 01.01. do 30.09.2018.godine 

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

• Povjerenstvo za proračun, financije i ekonomska pitanja na svojoj sjednici održanoj 23.10. 
2018. godine razmatralo je Izvješće o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 
razdoblje od 01.01. do 30.09.2018.godine, povjerenstvo daje pozitivno mišljenje i sukladno 
tome predlaže Općinskom vijeću da ga usvoji. 

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 30.09.2018.godine   
 
Zaključak o Izvješću o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 
30.09.2018. godine usvojen jednoglasno sa ( 17 „za“ )  

 

Ad. 5. 
 

Nacrt Proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2019.godinu 
 
N. Milić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje Nacrta Proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2019.godinu 
• Dobili smo pozitivno mišljenje Kantonalnog ministarstva financija na naš prijedlog 

Proračuna za 2019. godinu smo dobili neposredno pred ovu sjednicu i stoga je nemate u 
materijalima ( pročitao je tekst suglasnosti ) 

• Na prvoj strani kod 717 000 - prihodi od indirektnih poreza, ovaj prvi stav 717 114- 
putarina iz akciza za izgradnju putova, njega do sada nije ni bilo, on je otvoren kada su 
uvedene akcize za naftu 

• Kod 717 131-naknade za uporabu cesta iz cijene nafte i naf. derivata-prošle godine 
planirano 135 000,00  KM a i za 2019 godinu planirali smo isti iznos. Iznos nije povećan iz 
razloga što je tek sada uvedena ova stavka pod kodom 717 114- putarina iz akciza za 
izgradnju putova 
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• Kod 722 433-Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta-komunalije, u 2018 

godini planirano 120 000,00 KM a za 2019 godinu planirano je 330 000,00 KM. Povećanje 
se odnosi na kupoprodajni ugovor  firme „BINGO“-kupovina objekta „ČIRO“ na Trnovači 
(firma „BINGO“ podnijela je zahtjev i obračunate su komunalije u iznosu od  210 000,00 
KM- ne znamo da li će biti uplaćene do kraja 2018. godine, zato smo ih planirali za 2019. 
godinu) 

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

• Nikola je objasnio pojedine stavke za koje je povjerenstvo tražila da se pojasne 
• U prethodnim godinama smo imali stavku „Tekući“ transferi i stavku „Kapitalni“ transferi. U 

Nacrtu proračuna za 2019. godinu su prikazani u jednom kontu- Kapitalni transferi. To je 
urađeno iz razloga što Općina nema Tekuće transfere sa viših razina vlasti. 

• Povjerenstvo za proračun, financije i ekonomska pitanja na svojoj sjednici održanoj 23.10. 
2018. godine razmatralo je Nacrt Proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2019.godinu 
uz ove primjedbe odnosno dodatna objašnjenja, povjerenstvo daje pozitivno mišljenje te 
predlaže Općinskom vijeću da ga usvoji. 

J. Herceg -Povjerenstvo za Statut i propise 
• Članak 1. stoji;…Proračun općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2019 godinu ( u daljem tekstu 

proračun), treba koristiti u daljem tekstu kao proračun, a ne ponovo proračun općine Gornji 
Vakuf- Uskoplje. 

J. Herceg -ispred kluba HL 
• Predlažem neke dopune odnosno izmjene u Nacrtu proračuna za 2019 godinu.  
• Kod 614 324-Tekući transferi udrugama građana-Odbojkaški klub „Sloga“ za 2018 godinu 

bio je iznos od 4000,00 KM a za 2019 godinu iznos od 3000,00 KM, tražimo da i za 2019 
godinu stoji iznos od 4000,00 KM 

• Na zadnjoj stranici kod 614 411-Predškolski odgoj…, za 2018 godine subvencija je bila u 
iznosu od 45 000,00 KM, predlažemo da subvencija za 2019 godinu bude veća za duplo i da 
iznosi 90 000,00 KM 

G. Batinić -predsjednik OV-a 
• Dajem na usvajanje sljedeći Zaključak: Prihvaća se nacrt Proračuna Općine  Gornji Vakuf-

Uskoplje za 2019. godinu, kao dobra osnova za izradu prijedloga Proračuna općine, te 
utvrđuje obveza predlagatelju da provede Javnu raspravu i da na osnovama nacrta 
Proračuna općine, primjedbi i  sugestija vijećnika i drugih diskutanata sa ove sjednice 
Vijeća, primjedbi i sugestija sa provedene Javne rasprave,  utvrdi konačan prijedlog  
Proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za  2019. godinu i dostavi ga za prvu narednu 
sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje. 

 
Zaključak o Nacrtu Proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2019.godinu usvojen je jednoglasno 
sa ( 17 „za“ ) 

Ad. 6. 
 

Nacrt Odluke o izvršenju proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2019.godinu 
 
N. Milić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje Nacrta Odluke o izvršenju proračuna Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje za 2019.godinu 

 

Diskusije: 
 
M. Gafić -ispred povjerenstva za proračun, financije i ekonomska pitanja 
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• Povjerenstvo za proračun, financije i ekonomska pitanja na svojoj sjednici 
održanoj 23.10. 2018. godine razmatralo je Nacrt Odluke o izvršenju proračuna općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje za 2019.godinu te predlaže Općinskom vijeću da ga usvoji. 

J. Herceg -Povjerenstvo za Statut i propise 
• U članku 3. Nacrta Odluke stoji: Reviziju proračuna vrši ured za reviziju proračuna 

institucija u FBiH sukladno sa odredbama Zakona o reviziji institucija u FBiH, ovo proračuna 
treba brisati, jer to nije revizija za proračun, nego institucija za sve ono što treba u FBiH, to 
je institucija koja radi i sve ostalo, ne samo proračun 

G. Batinić -predsjednik OV-a 
• Dajem na usvajanje sljedeći Zaključak uz sugestiju Povjerenstva za Statut i propise: 

Prihvaća se Nacrt Odluke o izvršenju proračuna Općine  Gornji Vakuf-Uskoplje za 2019. 
godinu, kao dobra osnova za izradu prijedloga Odluke o izvršenju proračuna općine, te 
utvrđuje obveza predlagatelju da provede Javnu raspravu i da na osnovama nacrta Odluke 
izvršenju proračuna općine, primjedbi i  sugestija vijećnika i drugih diskutanata sa ove 
sjednice Vijeća, primjedbi i sugestija sa provedene Javne rasprave,  utvrdi konačan 
prijedlog  Odluke o izvršenju proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za  2019. godinu i 
dostavi ga za prvu narednu sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje. 

 
Zaključak o Nacrtu Odluke o izvršenju proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2019.godinu 
usvojen je većinom glasova sa ( 17 „za“ ) 

 
Ad. 7. 

 
Informacija o funkcioniranju mjesnih zajednica općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
 

S. Šišić -ispred izvjestitelja 
• Dao je kratko obrazložene Informacije o funkcioniranju mjesnih zajednica općine Gornji 

Vakuf-Uskoplje 
 

Diskusije: 
 

I. Žuljević -ispred povjerenstva za mjesne zajednice 
• Povjerenstvo za mjesne zajednice je na svojoj sjednici održanoj 24. 10. 2018. godine 

razmatralo Informaciju o funkcioniranju mjesnih zajednica općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
2018 godini, prihvaća je predloženom obliku te predlaže Općinskom vijeću da je usvoji. 

• Povjerenstvo sugerira Općinskom načelniku i nadležnoj Općinskoj službi da obveže Vijeća 
mjesnih zajednica da održe najmanje jednu sjednicu Vijeća u tijeku godine i da se u 
Informaciji za narednu godinu da prikaz o održanim sjednicama Vijeća po mjesnim 
zajednicama. 

G. Batinić -predsjednik OV-a 
• Dajem na usvajanje sljedeći Zaključak: Prihvaća se Informacija o funkcioniranju mjesnih 

zajednica Općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 2018.godini 
 
Zaključak o Informaciji o funkcioniranju mjesnih zajednica općine Gornji Vakuf-Uskoplje usvojen je 
sa većinom glasova ( 16 „za“, 0 „protiv“ 1 „suzdržan“).  

 
Ad. 8.   

 
Informacija o stanju sporta i kulture na području općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2018. godinu 
 
S. Čaušević -Općinski načelnik 

• Dao je kratko obrazloženje Informacije o stanju sporta i kulture na području općine Gornji 
Vakuf – Uskoplje za 2018. godinu 

• Na području naše općine imamo dvadeset sportskih klubova koji su uglavnom naslonjeni na 
financiranje iz proračuna općine 
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• Prema zakonu o sportu bi trebali da izdvajamo najmanje 0,5% proračuna 
za sport, to bi bilo nekih 25-30 000,00 KM, svjesni ste da mi svake godine povećavamo 
izdvajanja za sport 

 
• Zaključno sa ovom drugom polu sezonom u  ovoj godini smo dobili premijer ligaša, to je 

kao što znate MRK „Sloga“, jedini muški premijer ligaš sa područja KSB-a. Taj njihov uspjeh 
smo nagradili na način da smo im povećali sredstva za 2019. godinu za 100%, sa 21 
000,00 KM na 42 000,00 KM. 

• Na 9. stranici ove informacije stoji da je Sportska dvorana u izgradnji, to je tehnička greška 
ona je izgrađena i stavljena je u funkciju 

• Kad su u pitanju kulturna društva sa naše općine ( HKD „Napredak“ i BZK „Preporod“ ) 
značajno podržavamo njihov rad, kao i sva ostala kulturna dešavanja na našoj općini  

 

Diskusije: 
 

M. Pidro -ispred povjerenstva za društvene djelatnosti 
• Povjerenstvo za društvene djelatnosti je na svojoj sjednici održanoj 22.10. 2018. godine 

razmatralo Informaciju o stanju sporta i kulture na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
u 2018 godini, prihvaća je predloženom obliku te predlaže Općinskom vijeću da je usvoji. 

• Na stranici broj 8. stoji;… Srednja škola Gornji Vakuf-Uskoplje…, a treba;… Srednja škola 
Gornji Vakuf 

Dž. Idrizović -SDA 
• Načelnik je u svom izlaganju istakao da mi na području općine imamo dvadeset sportskih 

klubova, mislim da je to broj koji je vrijedan pažnje za ovako malu sredinu i za ovakav 
proračun kakav imamo, stoga koristim priliku da se zahvalim Općinskom načelniku na sluhu 
koji ima kada je u pitanju kultura i sport na području naše općine. 

J. Herceg -HL 
• O ovoj temi trebamo razgovarati kao o nečemu pozitivnom što se dešava u našoj općini, da 

imamo omladinu u svim tim sportovima i udrugama 
• Imamo dvoranu koja je veliko bogastvo kad su u pitanju sve sportske manifestacije koje se 

u njoj održavaju 
• Kad je u pitanju sport najbitnija je stvar da imamo MRK „Sloga“ koja se jedina sa prostora 

KSB-a takmiči u premijer ligi, treba ga podržati i dati omladini poticaja ( sa tim uspjehom 
povečao se i broj članova, sada ih imaju negdje oko 116 članova ) 

G. Batinić -predsjednik OV-a 
• Dajem na usvajanje sljedeći Zaključak: Prihvaća se Informacija o stanju sporta i kulture na 

području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018. godinu 
 
Zaključak o Informacija o stanju sporta i kulture na području općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 
2018. godinu  usvojen je jednoglasno sa ( 17 „za“ )  
 

Ad. 9. 
 
Informacija o stanju u oblasti prostornog planiranja i građenja na području općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
 
O. Sofić -ispred izvjestitelja 

• Dao je kratko obrazloženje Informacije o stanju u oblasti prostornog planiranja i građenja 
na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje 

• U 2018. godini Općinska služba odnosno Općinsko vijeće nije poduzelo neke veće zahvate u 
oblasti prostornog planiranja, tako da nisu neki značajni akti ni doneseni  

• U oblasti građenja smo svjedoci izgradnje jednog velikog projekta, to je sanacija i 
rekonstrukcija infrastrukture u ulici „Gradska“, sabirnih i sekundarnih saobraćajnica i javne 
rasvjete gradskog jezgra općine Gornji Vakuf-Uskoplje, to je projekt koji će obilježiti i ovu i 
narednu godinu 
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Diskusije: 
 
 
 
H. Petrović -ispred povjerenstva za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju 

• Povjerenstvo za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju je na svojoj sjednici održanoj 
23.10.2018. godine razmatralo Informaciju o stanju u oblasti prostornog planiranja i 
građenja na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018. godinu, prihvaća je u 
predloženom obliku te predlaže Općinskom vijeću da je usvoji. 

G. Batinić -predsjednik OV-a 
• Dajem na usvajanje sljedeći Zaključak: Prihvaća se Informacija o stanju u oblasti 

prostornog uređenja i građenja na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018.godinu 
 
Zaključak o Informaciji o stanju u oblasti prostornog planiranja i građenja na području općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje usvojen je jednoglasno  sa ( 17 „za“ ).  

 
 

Sjednica završena u 1143 sati.  
 
 
   TAJNIK 
Senad Prijić  
 
 

          ZAPISNIČAR                                PREDSJEDNIK  
         Hidajet Redžić                                                         OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                     Goran Batinić, mag.nov.   
                                                                                    


