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

Broj: 01-05-     /17 
Nadnevak, 27.01.2017.godine 

 

Z A P I S N I K 
 

sa  2. sjednice V saziva Općinskog vijeća općine Gornji Vakuf – Uskoplje, održane 20. prosinca 
2016. godine  u 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, Općinski načelnik Sead Čaušević, 
tajnik općine Senad Prijić, Pomoćnici načelnika – Nikola Milić, Osman Sofić, Branko Šain, Suad 
Šišić, Branko Matijanić,  ovlašteni predstavnik SDA Adis Agić,  predsjednik OO SDP Edin Gekić, 
komandir Policijske postaje Gornji Vakuf-Uskoplje Osman Filan, stručni suradnik za proračun Omer 
Ljubunčić, predstavnici medija – RTV Bugojno 
 

Tajnik općine Senad Prijić, je izvršio prozivku nazočnih vijećnika, tako da su na sjednici bila 
nazočna 22 vijećnika i to: Dževad Idrizović, Adnan Ramić, Ramiz Manjgo, Amra Pokvić, Haris 
Petrović, Merhila Čaušević, Maid Gafić, Alena Demirović-Spahić, Muris Pidro, Dijamin 
Hadžiahmetović - SDA, Josip Herceg, Ana Novaković, Goran Batinić, Danijela Jurina, Marinko 
Krajina, Marin Novaković, Ivo Posavac, Berislav Elez, Ivica Žuljević– vijećnici Hrvatske liste HDZ 
BiH, HDZ 1990,  HSP BiH i HSS Stjepan Radić, Naser Karamustafić– SDP, Sabahudin Puljarga -SBB, 
Šeherzada Dedić - DF 
 

Izočan je bio vijećnik Kadir Kičin - SDP  
 

G. Batinić -predsjednik OV-a 
• S obzirom da imamo kvorum otvaram 2. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje i 

prije nego krenemo s predloženim dnevnim redom, zamolio bih kolegicu Danijelu Jurina da 
položi svečanu prisegu, s obzirom da nije bila na konstituirajučoj sjenici Općinskog vijeća 

 
Vijećnica V saziva Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje  Danijela Jurina dala je svečanu prisegu  
 

G. Batinić -predsjednik OV-a 
• Za 2. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje predlažem sljedeći  

 

DNEVNI RED: 
 

1. Vijećnička pitanja 
2. Usvajanje Zapisnika sa 1.sjednice Općinskog vijeća 
3. Informacija o stanju sigurnosti na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 2016.godini 
4. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 

30.09.2016.godine 
5. Nacrt Proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2017.godinu 
6. Prijedlog Odluke o privremenom financiranju općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje 

01.01.-31.03.2017.godine – skraćeni postupak 
7. Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje za 2017.godinu 
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organiziranju i radu JU Centar za 

obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje – skraćeni postupak 
9. Prijedlog Odluke o načinu obračuna i isplate naknada za vijećnike Općinskog vijeća i 

članove stalnih i povremenih radnih tijela koje imenuje Općinsko vijeće Gornji Vakuf-
Uskoplje – skraćeni postupak 

10. Informacija o stanju zaštite i spašavanja u općini Gornji Vakuf-Uskoplje u 2016.godini 
11. Informacija o stanju putne infrastrukture na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 

2016.godini 
12. Informacija o stanju u predškolskom i osnovnom obrazovanju na području općine Gornji 

Vakuf-Uskoplje. 
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13. Informacija o stanju sporta i kulture na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
14. Informacija o radu i funkcioniranju mjesnih zajednica Općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
15. Informacija o stanju u oblasti prostornog planiranja i građenja na području Općine Gornji 

Vakuf-Uskoplje 
16. Prijedlog Rješenja o imenovanju: 

a) Povjerenstva za prigovore, predstavke i prijedloge 
b) Povjerenstva  za društvene djelatnosti 
c) Povjerenstva za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova 
d) Povjerenstva za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju 
e) Povjerenstva za mjesne zajednice 
f) Administrativnog povjerenstva 
g) Etičkog povjerenstva 

17. Prijedlog Akata Imovinsko pravne službe 
a)  Odluka o zamjeni nekretnina 
b)  Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu Emiru Duvnjak, vlasniku OR 

„DOMEN“ Gornji Vakuf-Uskoplje 
c)  Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu Ameru Musić, vlasniku OR 

„NATURAL“ Gornji Vakuf-Uskoplje 
Diskusije: 
 
N. Karamustafić -SDP 

• Smatram da je predloženi dnevni red preobilan, dogovor je bio da se ide maksimalno sa 14 
točaka  dnevnog reda, predlažem da se ubuduće ide sa tim brojem točaka 

 
Predloženi Dnevni red  usvojen jednoglasno sa ( 22 «za» )  

 
Ad. 1. 

Vijećnička pitanja 
 
Naser Karamustafić - SDP 

1. Koliko je došlo donacija građevnog materijala od humanitarnih organizacija, županijske te 
federalne vlasti, ko su osobe koje su dobili donaciju ( imena i prezimena ) i ko su osobe, 
službe i povjerenstva koja su raspoređivale te donacije ?  

2. Koliko je RVI  Gornji Vakuf  u 2016.godini prikupio placarine sa placeva buvlje pijace? 
3. Tko je kriv za propuste u izgradnji sportske dvorane ( misli se na tribine i betonsku plohu ) 

izvođač radova ili nadzorni organ, te tko će snositi troškove , materijalnu i drugu 
odgovornost? 

Šeherzada Dedić– DF   
1.  Koja firma je radila betonske radove na sportskoj sali i ko je bio nadzorni organ ? 
2.  Da li je podnesena prijava protiv odgovornih za napravljenu štetu i da li ćete odgovorne     

           tužiti za nadoknadu napravljene štete ? 
3.  Do koje faze se stiglo u realizaciji ideje o gradskom groblju ? 
4.  Ima li planova za uređenje partizanskog groblja i spomenika iz NOR-a 1941-1945 god ? 

Sabahudin Puljarga– SBB 
1.   Postoji li osoba u općinskim službama kome je u opisu posla da prati stanje javne 

rasvjete, ako postoji tko je to? 
2.   Tko vrši nadzor poštivanja potpisanih ugovora i prepisa o zimskom održavanju cesta i 

ulica?  
 
Usmeni odgovori na vijećnička pitanja: 
 
S. Šišić -pomoćnik načelnika 

• Dao je usmene odgovore na vijećnička pitanja koja je postavio Sabahudin Puljarga -SBB 
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Ad. 2. 

 
Usvajanje Zapisnika sa 1.sjednice Općinskog vijeća 
 
Diskusije: 
 
J. Herceg - vijećnik HL 

• Na 1. konstituirajučoj sjednici Općinskog vijeća bio je nazočan predsjednik HDZ BiH Dražen 
Matišić, u dijelu Zapisnika gdje su evidentirani nazočni nije naveden, treba ispraviti   

 
Zapisnik sa 1.sjednice Općinskog vijeća uz gore navedenu dopunu usvojen jednoglasno sa ( 22 
«za» ) 

Ad. 3. 
 

Informacija o stanju sigurnosti na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 2016. 
godini 
 
O. Filan -komandir Policijske postaje 

• Dao je kratko objašnjenje Informacije o stanju sigurnosti na području općine Gornji Vakuf-
Uskoplje u 2016. godini 

• Moram da napomenem da se ova informacija odnosi na sigurnosti na području općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje za jedanaest mjeseci 

 

Diskusije: 
 
J. Herceg -HL 

• Ja sam kandidirao ovu točku dnevnog reda iz razloga što sam mislio da ćemo dobiti 
informaciju o stanju sigurnosti na području općine za razdoblje poslije održane tematske 
sjednice Općinskog vijeća.  

• Željeli smo da dobijemo malo više informacija o onim pitanjima i djelima o kojima se 
razgovaralo na 2. Tematskoj sjednici Općinskog vijeća, a isto tako što se uradilo po pitanju 
narušavanja stanja sigurnosti usljed zadnjih dešavanja koja smo imali. 

N. Karamustafić - SDP 
• Moje pitanje je; Što je se uradilo, koliko je novih slučajeva, prestupnika uhvačeno i 

zakonski rješeno?  
• Što je sa starim slučajevima i koliko ih je rješeno? 

Dž. Idrizović -SDA 
• Ovo je slično Izvješću koji mi dobijemo na kraju godine 
• Drago mi je što je došlo do smanjenja broja teških krivičnih dijela, ali mi je žao što se 

povečao broj dijela narušavanja javnog reda i mira 
• Mislim da se u ovoj Informaciji trebala spomenuti i problematika narkomanije koja je 

prisutna u našem gradu, mislim da se starosna dob ovisnika spustila na dob učenika 
Osnovnih škola 

• Volio bih da u ovoj Informaciji možemo vidjeti broj rasvjetljenih slučajeva, kao i broj koji su 
u fazi rješavanja  

• Malo mi je nejasan dio informacije koji se odnosi na oblasti prometa, broj nezgoda se 
povečao a vi kažete da su radarske kontrole „ uveliko preventivno“ djelovale na broj 
prometnih nezgoda, ali gledajući podatke iz prethodne godine (102) taj broj se povečao 
(127) u ovoj godini 

M. Pidro -SDA 
• Pitao bih komandira Policijske postaje;  

Dali je dozvoljeno iznošenje informacija iz Policijske postaje i na koji način se neki privatni 
ljudi optužuju po nekim sijelima ? 
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• Iz ovog izvješća možemo vidjeti samo ogromnu količinu prekršajnih naloga koji su izdati, 
povečanje u 2016. godini je skoro 2000 prekršajnih naloga. 

O. Filan -komandir Policijske postaje 
• Mogu da kažem da su osobe o kojima se razgovaralo na 2. Tematskoj sjednici procesuirane 

od strane Policije, na sudu još nije završen proces za osobe koje su prijetili „otmicom“ 
• U odnosu na druge Policijske postaje iz našeg okruženja broj krivičnih i prekršajnih djela je 

daleko manji 
• Kad je u pitanju zadnji slučaj „razbojništva“ poduzeli smo mjere i druge zakonske radnje na 

otkrivanju počinitelja 
• Kad je u pitanju prometna signalizacija u centru grada nedostaje dosta prometnih znakova 
• Radarska kontrola se pokazala kao najbolje sredstvo kad je u pitanju sankcioniranje 

nedozvoljene brzine, a samim tim i smanjenja broja težih prometnih udesa na području 
naše općine 

• Pitanje koje je postavio vijećnik Muris Pidro, mogu da kažem da je u obitelji Pidro došlo do 
određenih problema, oni su se međusobno obračunavali i razračunavali, moji ljudi su 
službeno odradili svoj posao, ako je potrebno mogu sa bilo kim o tome razgovarati. Zbog te 
njihove svađe i problema sad ti ljudi ne žele sa mnom razgovarati, ne bih ja više o tome, 
uglavnom to je to. 

B. Elez -HL 
• Kad je u pitanju ova informacija, ona je urađena u nekoj „bučkuriš“ verziji, miješane su obe 

jezičke varijante 
• Sami predlagatelj je mislio o sasvim drugim stvarima kada je predlagao ovu točku dnevnog 

reda za sjednicu Općinskog vijeća 
• Prosjačenje koje se spominje u ovoj informaciji nije faktor koji ugrožava „sigurnost“ 

građana naše općine 
• Ovdje se prije svega trebalo osvrnuti na sigurnost ljudi, građana, obitelji, kućanstava, s 

obzirom na stvari koje su nam se dešavale (razbojništva, upadi u kuće, premlaćivanje u 
objektima itd.). Mislim da je se u ovoj Informaciji trebalo osvrnuti više na taj dio. 

• Interesira me da li Vi kao komandir Policijske postaje možete pokrenuti određene aktivnosti 
po pitanju stanja sigurnosti na našoj općini ili Vam treba nalog sa viših razina? 

• Svjedoci smo svi problema narkomanije, problem dilanja. Dali Vam treba nalog sa više 
razine da Vi pokrenete akciju u tom smjeru. Svi mi znamo tri-četiri dilera koji to javno rade. 
Prodaju na javnim mjestima, konzumiraju na javnim mjestima itd. To je problem. Ako je 
napravljen prekršaj, mi ga ne možemo suzbiti, ne možemo spriječiti prometne nesreće. 
Možemo spriječiti onoga tko prodaje „travu“ i druge narkotike na javnim mjestima.  

• Pokrenuli ste akciju oko problema točenja alkohola maloljetnicima u ugostiteljskim 
objektima, kad bi se ona napravila u pravom obimu imali bi tisuće prekršajnih prijava, nitko 
u ugostiteljskom objektu ne pita da li je on maloljetan, toči se kako se hoče i na način kako 
se hoče. 

N. Karamustafić -replika 
• Moje pitanje je bilo; Što je se uradilo od razdoblja održavanja 2 Tematske sjednice, koliko 

je novih slučajeva, koliko je prijestupa zakonski riješeno. 
• Svima nam je poznat slučaj  „Općinskog načelnika“,  slučaj premlaćivanja pekara i drugog 

premlaćivanja, slučaj upada u stan Ljubana Hercega radi pokušaja razbojništva, pljačke 
kioska i dr. Zar je problem kazati što je se uradilo i poduzelo po ovim slučajevima. 

J. Herceg -HL 
• Kad sam predlagao ovu točku za dnevni red sjednice Općinskog vijeća, želja mi je bila da 

se razgovara o sigurnosti na našoj općini, da se preventivno djeluje da nam se ne bi opet 
desile stvari koje su nam dovele do narušenog stanja sigurnosti građana naše općine 

• Cilj nam je da se preventivno djeluje, da se zakonski presude svi slučajevi koji su narušili 
sigurnosno stanje na općini, i da se počinioci zakonski sankcioniraju za krivična djela koja 
su napravili.  

• Ako je potrebno zakazati ponovo tematsku sjednicu na ovu temu, pozvati sve one koji su 
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nadležni za ovu oblast, poduzeti sve potrebne radnje da nam se ponovo ne dese stvari koje 
su nam se desile i koje su narušile sigurnost građana naše općine. 

M. Pidro -replika 
• Zahvalit ću se Osmanu Filan što je priznao svoje djelo kao policijski zapovjednik, kao 

policijski glavni čovjek naše Općine 
• Vi ste gospodine Osmane Filan iznosili moje privatne djelatnosti što je uneseno u zapisnik. 

Ja ču ovaj zapisnik uzeti i predat ću Vas na sud. Gospodine Filan, Vi ne smijete, nemate 
pravo da ovdje mene prozivate, prozivate moju obitelj, prozivate po cijelom komšiluku što 
ja imam u svojoj kući, nije u mojoj kući, nego imam li ja problema sa stricem ili nemam. To 
ovdje ove vijećnike uopće ne zanima. Njih zanima alkohol, droga, ubistva, ne znam ni ja 
što. Njih ne zanima Muris Pidro moj Osmane Filan. Ovaj zapisnik ću uzeti i uzet ću 
odvjetnika i predat ću Vas na sud gospodine Osmane. Molim Vas da više mene i moju 
obitelj ostavite na miru. 

O. Filan -komandir Policijske postaje 
• Želio bih da odgovorim na pitanje koje je postavio N. Karamustafić. Mi damo one podatke 

koje možemo i koji su nam zakonski dozvoljeni. 
• Od nas je traženo da se dostavi Informacija o stanju Javnog reda i mira. Javni red i mir su i 

prekršaji i iz toga su navedeni u ovoj informaciji. 
• Kad se dostavi određena prijava onda se postupa službeno po istoj. 
• Bivši vijećnik općinskog vijeća kojem se desio slučaj razbojništva-upad u stan, nije podnio 

prijavu iz nekih njegovih razloga i mi nismo mogli službeno postupiti jer nismo imali prijavu 
za djelo koje se desilo. 

• Kad je u pitanju narkomanija, to je u nadležnosti Kantonalnog i Federalnog MUP-a. Mi smo 
u prošloj godini poduzeli zajedničke aktivnosti po pitanju suzbijanja narkomanije na našoj 
općini.( vršeno je dokazivanje djela iz oblasti narkomanije, pretresanje objekata, otkrivanje 
i uništovanje zasada i dr.) 

B. Elez -HL 
• Javljam se zbog ispravke netočnog navoda. Načelnik je rekao da je tražena Informacija o 

narušavanju Javnog reda i mira. Naime mi imamo točku dnevnog reda koja glasi; 
Informacija o stanju sigurnosti na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje, ja mislim da to 
nije isto. Mislim da su ovo dva vrlo različita pojma. 

 
( Stanka 1055-1100 minuta ) 
 
G. Batinić -predsjednik OV-a 

• Dajem na usvajanje sljedeći Zaključak o Informaciju o stanju sigurnosti za razdoblje 
siječanj-studeni 2016.godine, Policijske postaje Gornji Vakuf-Uskoplje : 

 
1. Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje prima na znanje Informaciju o stanju sigurnosti 

za razdoblje siječanj-studeni 2016.godine, Policijske postaje Gornji Vakuf-Uskoplje  

2. Općinsko vijeće Gornji Vakuf- Uskoplje izražava zabrinutost razvojem  trenutne 
sigurnosne situacije na području Općine. 
 

3. Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje će u narednom razdoblju pratiti stanje sigurnosti 
na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, te po potrebi periodično razmatrati 
Informacije o stanju sigurnosti na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 

 
4. Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje izražava zabrinutost sadašnjim radom tužiteljstva 

i pravosudnih organa na procesuiranju krivičnih dijela izvršenih na području općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje, te na ovaj način sugeriramo na bolji i efektivniji rad. 

Zaključak o Informaciji o stanju sigurnosti za razdoblje siječanj-studeni  2016.godine usvojen 
jednoglasno sa ( 22 «za» )  
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Ad. 4. 

 
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 
30.09.2016.godine 
 
N. Milić -ispred izvjestitelja 

• Dao je kratko obrazloženje  Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 
razdoblje od 01.01. do 30.09.2016.godine 

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

• Povjerenstvo za proračun i financije i ekonomska pitanja je na svojoj sjednici održanoj 
19.12.2016. godine, razmatralo Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 30.09.2016.godine, pohvaljuje Općinskog načelnika i 
službu za gospodarstvo i financije na domaćinskom odnosu prema proračunu, povjerenstvo 
daje pozitivno mišljenje, te predlaže Općinskom vijeću da ga usvoji 

A. Ramić -SDA 
• Želim da kažem Predsjedniku vijeća da po Poslovniku o radu Općinskog vijeća nisu 

dozvoljene rasprave i replike o vijećničkim pitanjima, to ubuduće ne smije dozvoliti 
• Zahvaljujem se Općinskom načelniku i nadležnoj službi na jednom domaćinskom odnosu 

prema proračunu i odgovornom odnosu kad je u pitanju trošenje javnih sredstava, 
pogotovo imajući u vidu da je ovo izborna godina, drugi načelnici su više trošili za razliku 
od načelnika naše općine koji je odgovorno vodio računa o proračunskim sredstvima općine 

• Kad su u pitanju sredstva od viših razina vlasti, županijskih razina, planirano je bilo da se 
prihoduje 250 000,00 KM a prihodovalo se 310 000,00 KM, što je za svaku pohvalu 

N. Karamustafić -SDP 
• Kod 613 313- izdaci za mobilni telefon, Odluka Općinskog vijeća, ne znam kada je ta 

Odluka donesena ili ja nisam bio na sjednici ili nisam bio svjestan, mislim da je donijeti 
jednu ovakvu Odluku krajnje nekorektno, mogu kazati bezobrazno. 

• Kod 613 467-poseban materijal za potrebe Civilne zaštite, nije mi jasno što je to poseban 
materijal 

• Kod 613 915-veterinarske usluge, dezinfekcija i dezinsekcija. Interesira me tko to vrši i gdje 
se vrši 

• Kad je u pitanju zdravstvena zaštita, vidim da se nije ništa uradilo, ni kad je u pitanju hitna 
služba i dežurstvo, a nije ništa urađeno kad su u pitanju pregledi prvašiča. 

• Kod 614 231-beneficije za socijalnu skrb nezaposlenim osobama. Koliko se ja sjećam ovo je 
bio naš prijedlog, pitam se koliko porodilja je dobilo sredstva od 150,00 KM i koliko je 
novaca podijeljeno. 

J. Herceg -ispred povjerenstva za statut i propise 
• U preambuli kad je u pitanju navod Službenih novina Federacije BiH, stoji, 69/14…, a treba 

dodati i 14/15…. 
J. Herceg -HL 

• Iz ovog Izvješća se može vidjeti da se vodilo računa o trošenju sredstava iz proračuna 
općine  

• Porezni prihodi su veći za nekih 150 000,00 KM, dobro je što rastu porezni prihodi, možda 
će u 2017. godini biti i veći 

• Kad su u pitanju općinske naknade, podbacili smo za nekih 150 000,00 KM, moguće je da 
će se to do kraja godine popraviti 

S. Puljarga -SBB 
• Osnovni ekonomski pokazatelji su zaista dobri 
• Interesira me kod 613 726-usluge za održavanje ulične rasvjete, za ovih devet mjeseci 

utrošena sredstva od nekih 99%, znači da nemate sredstava da zamijenite neku sijalicu 
• Ulična rasvjeta u ulici „Omladinska“ ima 20 rasvjetnih stubova, samo pet sijalica radi.  
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• Dvanaest stubova nema ni „grlo“ ni „kuglu“, gdje će se sijalica postaviti? 
• Ulica 1. Ožujka uopće nije osvijetljena, u ulici Srebreničkih žrtava ima pet svjetiljki, samo su 

tri u funkciji 
• U ulici Mehmed bega Stočanina dvije sijalice nisu u funkciji ( nalaze se u terasama) nemaju 

kugli uopće. 
• Interesira me da li neko obilazi grad i gradske ulice. Isti slučaj je na Bililu, kod mosta 

prema Osnovnoj školi „Gornji Vakuf“. Isti slučaj je i u ulici „Preporoda" nema ni jedne 
svjetiljke, ulica „Park“ ima jednu svjetiljku. 

• U ulici „Omladinska“ treba postojeće  stubove zamijeniti „visokim“ iz razloga što ta ulica 
vodi do Osnovne škole, znamo da se tamo skupljaju narkomani 

• Kod 613 737-održavanje javnih površina, u istoj toj ulici trava naraste dva metra visine, 
nitko ne održava te javne površine 

S. Čaušević -Općinski načelnik 
• Pitanje koje je postavio N. Karamustafić-izdaci za mobilni telefon, Odluka je donesena 

2005. godine, Predsjednik Općinskog vijeća ima pravo na korištenje mobilnog telefona u 
iznosu do 100,00 KM a Općinski načelnik u iznosu do 150,00 KM 

• Kad je u pitanju poseban materijal za potrebe Civilne zaštite, to se odnosi na preventivno 
djelovanje kao što je čišćenje korita rijeke Vrbas, čišćenje određenih klizišta i dr. 

• Kad su u pitanju Veterinarske usluge – dezinfekcija i deratizacija, to radi naša Veterinarska 
postaja pogotovo u ljetnim mjesecima po ruralnim mjesnim zajednicama i u „Gornjoj 
mahali“ kod starih objekata kada se pojave veliki miševi i puhovi 

• Beneficije za socijalnu skrb-nezaposlene porodilje, koliko je bilo planirano toliko je 
potrošeno 

• Održavanje javne rasvjete-mi smo prošle godine napravili previd u planiranju potrebitih 
sredstava za održavanje javne rasvjete 

• Trenutno imamo 2 270 rasvjetnih mjesta na općini. Dešavalo nam se da uslijed 
grmljavinskih neprilika dođe do „pregaranja“ velikog broja sijalica i sigurno smo dosta 
sredstava utrošili na sanaciju tih svjetiljki. Sigurno ćemo u proračunu za narednu godinu 
planirati više sredstava za javnu rasvjetu, eventualni radovi na javnoj rasvjeti do kraja 
godine će se platiti sredstvima iz tekućih rezervi. 

• Ulična rasvjeta u ulici „Omladinska“ nam je najveći problem iz razloga što se u roku od 24 
sata devastiraju sve sijalice od strane narkomana koji tamo borave. Jedini izlaz je da u 
Elektro distribucija zamjeni postojeće stubove sa betonskim i da mi onda postavimo nove 
sijalice na te stubove 

• Kad su u pitanju ostale ulice koje je spomenuo S. Puljarga, radi se o manjim ulicama sa 
manjim brojem rasvjetnih stubova nadam se da ćemo to akobogda riješiti 

E. Gekić -predsjednik OO SDP 
• Kod 611 111-plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada, u odnosu 2015. godina na 

2016. godinu došlo je do povećanja rashoda za nekih 13 000,00 KM, interesira me o čemu 
se tu radi. Dali se radi o nekoj povišici plata ili su uposleni novi radnici. 

• Kod 613 000-izdaci za materijal i usluge, troškovi putovanja u zemlji, stoji da su utrošene 
42,00 KM, interesira me o čemu se radi 

• Kod 613 125-troškovi dnevnica u inostranstvo,planirano 3 000,00 KM a utrošeno 2 955,00 
KM, interesira me koje je to putovanje, u koju državu i koja je to delegacija putovala. 
Ostale naknade putnih i drugih troškova u iznosu od 122,00 KM, vjerojatno se to odnosi na 
gore spomenuto putovanje 

• Kod 613 200-izdaci za energiju, treba da nam se pojasni na što se to točno odnosi 
• Kod 613 312-izdaci za Internet, utrošeno 1 245,00 KM, molim da se to pojasni 
• Kod 613 914-usluge reprezentacije, planirano 32 000,00 KM a utrošeno 18 856,00 KM, 

interesira me kako se i na što se troše sredstva iz ove stavke 
• Kod 613 911-usluge medija, planirano 7 000,00 KM a utrošeno 5 281,00 KM, ako uzmemo 

kod 613 919-Ostali izdaci za inform.-dan općine i Državni praznici , planirano 12 000,00 KM  
a utrošeno 9 350,00 KM ,mislim da bi sa sredstvima iz ova dva koda imali dobar temelj za 
pokretanje radio postaje Gornji vakuf-Uskoplje 
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• Kod 613 974-naknade za rad povjerenstvo (priv. i pov. poslovi) planirano 36 000,00 KM a 

utrošeno 22 398,00 KM, interesira me koje su to povjerenstva i ko su članovi tih 
povjerenstava 

• Kod 613 991-ostale nespomenute usluge i dadžbine, planirano 15 000,00 KM a utrošeno            
7 020,00 KM, molimo da nam se to pojasni 

• Kod 614 239-ostali grantovi pojedincima, planirano 25 000,00 KM  a utrošeno 18 478,00 
KM, molimo da se pojasni na što se to odnosi 

• Kod 821 321-motorna vozila, planirano 7 000,00 KM a utrošeno 6075,00 KM, na što se 
odnosi 

• Kod 613 713-materijal za popravku i održavanje vozila, planirano 5 000,00 KM a utrošeno 3 
554,00 KM, na što su utrošena ta sredstva 

S. Čaušević -Općinski načelnik 
• Mogli smo ovako preći svaku stavku po stavku iz ovog Izvješća 
• Bilo bi indikativno da je potrošeno više nego što je planirano u proračunu, onda bi mogli 

podnijeti prijavu za bahato ponašanje Općinskih službi odnosno Općinskog načelnika 
• Poštujem Vas kao predsjednika jedne političke partije i cijenim da Vas treba informirati o 

pojedinim stavkama da bi bili bolje upućeni o navedenoj materiji 
• Kad je u pitanju Kod 611 111-plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada, tu se radi o 

iznosu od 0,5 % koji se dodaje za svaku godinu radnog staža na platu svakog uposlenika 
• Kad su u pitanju troškovi putovanja u zemlji i inostranstvu, oni su rastavljeni u ovom 

Izvješću. Teško je predvidjeti koliko ćeš ti potrošiti na tim putovanjima. Negdje nam je 
osiguran smještaj (kad smo putovali u Mađarsku nismo trebali ništa platiti), a kada smo 
putovali u Austriju morali smo platiti smještaj. Nikada se nije desilo da se iziđe iz okvira 
planiranog. 

• Kod 613 200-izdaci za energiju, tu se radi o utrošku električne energije za općinsku zgradu, 
zgradu Vatrogasnog društva i ove dvije stare zgrade općine. 

• Izdaci za internet, u općinskoj zgradi imamo više servera koji su uvezani, desi se nekada da 
imamo određene kvarove, onda se pozovu ljudi iz firmi sa kojima imamo potpisane ugovore 
o održavanju servera, da otklone kvarove na istim. 

• Troškovi opravke motornih vozila, to su troškovi koji su napravljeni prilikom popravke 
motornih vozila sa kojima Općina raspolaže 

• Usluge medija, imamo potpisan ugovor sa RTV Bugojno, ostali troškovi se naprave na Dan 
općine, prilikom objavljivanja Javnih poziva, konkursa i dr. 

• Naknade za rad povjerenstvo-naknada za rad u toku radnog vremena, to je ukinuto od 01. 
12. 2016. godine za povjerenstva koje je imenovao Općinski načelnik, od 01. 01. 2017. 
godine, za povjerenstva koje imenuje Općinsko vijeće. 

• Kad su u pitanju ostale nespomenute usluge i dadžbine, neke stvari odnosno usluge se ne 
mogu ni u jedan konto, onda se sve te stavke stavljaju u kod 613 991- ostale nespomenute 
usluge i dadžbine 

• Ostali grantovi pojedincima, tu se radi o sredstvima koja se daju za rad povjerenstva 
Institutu za medicinsko vještačenje. Sigurno je da su ta sredstva ispravno utrošena jer 
sistemski rješavamo ljude koji su oboljeli, koji su slabog materijalnog stanja i koji ne mogu 
platiti spomenuto povjerenstvo. To se radi u suradnji sa Centrom za socijalni rad Gornji 
vakuf-Uskoplje. 

• Motorna vozila, uzeli smo za komunalnog inspektora polovno vozilo „Opel corsa“ za 6 
075,00 KM. Staro vozilo je rashodovano. 

M. Pidro -SDA 
• Pohvalio bih rad Općinskog načelnika na dosadašnjem radu, ispunjavanju svih obveza i na 

uštedama koje je napravio i na odgovornom trošenju proračunskih sredstava općine 
G. Batinić -predsjednik OV-a 

• Dajem na usvajanje sljedeći Zaključak o Izvješću o izvršenju Proračuna Općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01.do 30.09.2016.godine: 
Prihvata se Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 
01.01.do 30.09.2016.godine  
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Zaključak o Izvješću o izvršenju Proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 
30.09.2016. godine usvojen većinom glasova sa ( 20 «za», 2 „protiv“  i 0 „suzdržan“ ) 

 
Ad. 5. 

 
Nacrt Proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2017.godinu 
 
N. Milić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje Nacrta Proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2017.godinu 
 

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

• Povjerenstvo za proračun i financije i ekonomska pitanja je  na svojoj sjednici održanoj 
19.12.2016. godine, razmatralo Nacrt Proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 
2017.godinu, povjerenstvo daje pozitivno mišljenje, te predlaže Općinskom vijeću da ga 
usvoji 

J. Herceg -HL 
• Nadamo se da će izvršenje ovog proračuna biti u obimu nekih 95 % do 100 % 
• Bitno je da je proračun za 2017. godinu realno planiran obzirom da se gledao proračun iz 

2016. godine 
• Kod 614 116- tekući transferi općinama-mjesnim zajednicama, prošle godine planirano 75 

000,00 KM a utrošeno 58 177,00 KM, za narednu godinu planirano 125 000,00 KM, volio 
bih da mi se to povećanje pojasni 

• Kod 613 974-naknada za rad povjerenstvo, planirano kao i prošle godine, danas ćemo 
donijeti Odluku o ne plaćanju povjerenstvo u toku radnog vremena 

• Predškolski odgoj, planirano je 35 000,00 KM a znamo da će početi sa radom „Dječji vrtić“, 
stoga predlažem da bude iznos od 50 000,00 KM 

• Kod 614 817-izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju, planirano 60 000,00 KM, 
interesira me za što su planirana ta sredstva 

N. Karamustafić -SDP 
• Sa većinom stvari slažem se sa kolegom 
• Ima jedna stavka koja mi nikako ne odgovara, javna ustanova za djecu i omladinu sa 

posebnim potrebama, interesira me zašto nisu predviđena sredstva za ovu ustanovu u 
proračunu za 2017. godinu 

• Mjesne zajednice, planirano 125 000,00 KM a bilo u prošlom proračunu 75 000,00 KM, 
predlažem da se skinu sa ove stavke sredstva od 50 000,00 KM i da se podijele 
„porodiljama“ na način da to ne bude jednokratna pomoć, nego da to bude pomoć za 
razdoblje od šest mjeseci za one „porodilje“ čiji muževi ne rade i koje nemaju nikakvih 
primanja. 

M. Krajina -HL 
• Čuli smo da je ovaj proračun planiran na razini prošlogodišnjeg i da je prošlogodišnji 

proračun dosta realno planiran 
• Raduje me što u ovom proračunu vidim i stavku u iznosu od 500 000,00 KM koja je 

namijenjena za rekonstrukciju „Gradskih ulica“, nadam se da će ova stavka u Prijedlogu 
proračuna za 2017. godinu biti još i veća  

• Od drugih kapitalnih projekata očekuje se završetak Sportske dvorane i Industrijske zone, 
nadam se da ćemo ih uspješno realizirati 

• Također jedan od značajnih kapitalnih projekata je i razvoj turizma na našoj općini, 
pogotovo Ski centra „Raduša“. Predlažem da se ova planirana stavka za Ski centar 
„Raduša“od 50 000,00 KM poveća i da iznosi 150 000,00 KM 

E. Gekić -predsjednik OO SDP-a 
• Kod 811 112-primici od prodaje zgrada i stambenih objekata, planirano 250 000,00 KM, 

interesira me na koje se zgrade misli 
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S. Čaušević -Općinski načelnik 
• Vjerojatno će doći do pomjeranja određenih stavki i do smanjenja, iz razloga što je ovaj 

nacrt pripreman u septembru mjesecu 
• Razmotrit ćemo ove prijedloge koje ste Vi dali, održat ćemo javnu raspravu i nakon toga 

ćemo predložit proračun na narednoj sjednici Općinskog vijeća 
• Kad su u pitanu primici od prodaje zgrada općine, tu se radi zgradama koje su u vlasništvu 

Općine, to je bivša zgrada Policije i zgrada preko puta Doma zdravlja. 
G. Batinić -predsjednik OV-a 

• Dajem na usvajanje sljedeći Zaključak o nacrtu Proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 
2017. godine:  
Prihvata se nacrt Proračuna Općine  Gornji Vakuf-Uskoplje za 2017. godinu, kao dobra 
osnova za izradu prijedloga Proračuna općine, te utvrđuje obveza predlagatelju da provede 
Javnu raspravu i da na temelju 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  2017. 
godinu i dostave ga za prvu narednu sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje. 

 
Zaključak o Nacrtu Proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2017.godinu usvojen većinom 
glasova sa ( 20 «za», 2 „protiv“ i 0 „suzdržan“ ) 

Ad. 6. 
 
Prijedlog Odluke o privremenom financiranju općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 
razdoblje 01.01.-31.03.2017.godine – skraćeni postupak 
 

N. Milić -ispred predlagatelja 
• Dao je kratko obrazloženje  prijedloga Odluke o privremenom financiranju općine Gornji 

Vakuf-Uskoplje za razdoblje 01.01.-31.03.2017.godine – skraćeni postupak 
 

Diskusije: 
 

M. Gafić - ispred povjerenstva za proračun i financije 
• Povjerenstvo za proračun i financije i ekonomska pitanja je  na svojoj sjednici održanoj 

19.12.2016. godine, razmatralo je Prijedlog Odluke o privremenom financiranju općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje 01.01.-31.03.2017.godine, povjerenstvo daje pozitivno 
mišljenje, te predlaže Općinskom vijeću da ga usvoji 

 
Prijedlog Odluke o privremenom financiranju općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje 01.01.-
31.03.2017.godine usvojen većinom glasova sa ( 20 «za», 1 „protiv“ i 1 „suzdržan“ ) 
 

Ad. 7. 
 

Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje za 2017.godinu 
 

S. Prijić -ispred predlagatelja 
• Dao je kratko obrazloženje  Nacrta Programa rada Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje 

za 2017.godinu 
 

Diskusije:- 
 

G. Batinić -predsjednik OV-a 
• Dajem na usvajanje sljedeći Zaključak :  

Prihvata  se Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje za 2017. godinu, 
kao dobra osnova za izradu prijedloga Programa rada, te utvrđuje obveza predlagatelja da na 
temelju Nacrta Programa rada Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje, prijedloga i sugestija 
vijećnika Općinskog vijeća i drugih ovlaštenih predlagatelja utvrdi prijedlog Program rada 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje za 2017. godinu i dostavi za narednu sjednicu 
Općinskog vijeća. 



 

 

  

11
 
 

 
Zaključak o Nacrtu Programa rada Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje za 2017.godinu 
usvojen jednoglasno sa ( 22 „za“ ) 

 
Ad. 8. 

 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organiziranju i radu JU Centar za 
obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje – skraćeni postupak 
 
S. Prijić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
organiziranju i radu JU Centar za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje  

 
Diskusije:- 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organiziranju i radu JU Centar za obrazovanje 
i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje usvojen jednoglasno  sa ( 22 „za“ ) 

 
Ad. 9. 

 
Prijedlog Odluke o načinu obračuna i isplate naknada za vijećnike Općinskog vijeća i 
članove stalnih i povremenih radnih tijela koje imenuje Općinsko vijeće Gornji Vakuf-
Uskoplje – skraćeni postupak 

 
S. Prijić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje prijedloga Odluke o načinu obračuna i isplate naknada za 
vijećnike Općinskog vijeća i članove stalnih i povremenih radnih tijela koje imenuje 
Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje  

• Predlažem da se u Članku 2. doda stavak 4.koji bi glasio;…Odredba stavka 2. ovog članka 
ne primjenjuje se na članove Općinskog izbornog povjerenstva. 

 
Diskusije:  
 
N. Karamustafić -SDP 

• Predložio bih da se iz Članka 2. ove Odluke izbaci stavak 3. koji glasi; Vijećnici Općinskog 
vijeća i članovi radnih tijela iz stavka 2. Članka 2. ove Odluke za rad u radnim tijelima iz 
Članka 1.ove Odluke imaju  pravo na naknadu, propisanu predmetnim aktima, za rad izvan 
propisanog radnog vremena Općine Gornji Vakuf-Uskoplje.  

• Predlažem da se sve radi u tijeku radnog vremena 
S. Prijić -ispred predlagatelja 

• Kolegij Općinskog vijeća sigurno neće biti van radnog vremena jer mi vodimo računa o 
tome 

 
Prijedlog Odluke o načinu obračuna i isplate naknada za vijećnike Općinskog vijeća i članove 
stalnih i povremenih radnih tijela koje imenuje Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje  uz gore 
navedenu dopunu koju je predložio S.Prijić usvojen većinom  glasova  sa ( 20 „za“, 0 „protiv“, 2 
„suzdržana“ )  

Ad. 10. 
 

Informacija o stanju zaštite i spašavanja u općini Gornji Vakuf-Uskoplje u 2016.godini 
 

B. Šain -ispred izvjestitelja 
• Dao je kratko obrazloženje Informacije o stanju zaštite i spašavanja u općini Gornji Vakuf-

Uskoplje u 2016.godini 
 

Diskusije: 
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N. Karamustafić -SDP 

• Interesira me da li je GSS u sastavu Civilne zaštite 
Dž. Idrizović -SDA 

• U ovoj informaciji volio sam da je navedeno tko je na čelu Civilne zaštite, što su to štobovi 
civilne zaštite, jedinice civilne zaštite, gdje su ti štabovi, ko ih čini i dr. 

• Također me interesira GSS, kakvo je tu stanje, da li vama podnose izvješće, čime raspolaže 
Gorska služba spašavanja 

• Interesira me kakvo je stanje po pitanju ugroženosti općine, što je to i koje su to prijetnje 
• Što je Plan protu minskog djelovanja,od čega se sastoji. Volio bih da znam koliko je još 

preostalo terena na našoj općini da se deminira  
• Interesira me kakvo je stanje vozila u vatrogasnom društvu, sa čime oni raspolažu 
• Kakva je suradnja sa Crvenim križem općine 

B. Šain -ispred izvjestitelja 
• Dao je odgovore na postavljena pitanja oko same organizacije civilne zaštite kao i način  

djelovanja prilikom vanrednih situacija 
• Kad je u pitanju deminiranje završeno je osam projekata, ostala je još dosta terena koji su 

pod minama, i u narednom razdoblju ćemo nastaviti aktivnosti po pitanju deminiranja 
• Dva Vatrogasna vozila su stara preko dvadeset godina, radi pet ljudi. Dobit ćemo jedno 

vatrogasno vozilo iz Austrije od Općine sa kojom smo se bratimili, ono je malo modernije sa 
potpunijom opremom  

J. Herceg -HL 
• Trebali bi donijeti jednu Odluku koja bi se odnosila na to da se angažiraju svi raspoloživi 

strojevi u slučaju elementarnih nepogoda ( poplava, snijeg i dr.)  
S. Čaušević -Općinski načelnik 

• Sigurno da ova oblast zaslužuje veću pažnju nego što joj mi poklanjamo 
• Prihvaćamo sve dobronamjerne kritike,primjedbe i sugestije. Nastojat ćemo da u Izvješću o 

radu Općinskog načelnika to malo šire obrazložimo, sa svim potrebnim podatcima koji se 
tiču Službe za civilnu zaštitu 

• Sve Odluke koje zakon predviđa za ovu oblast su već donesene, u njima je sve rečeno kako 
se treba ponašati Općinska služba za civilnu zaštitu, što treba raditi Štab CZ, tko čini Štab 
CZ, tko mu je na čelu i dr. 

G. Batinić -predsjednik OV-a 
• Dajem na usvajanje sljedeći Zaključak o Informaciji o stanju zaštite i spašavanja u Općini 

Gornji Vakuf-Uskoplje u 2016.godini:  
Prihvata se Informacija o stanju zaštite i spašavanja  u Općini Gornji Vakuf-Uskoplje u 
2016.godini, Službe za civilnu zaštitu Općine Gornji Vakuf-Uskoplje  

 
Zaključak o Informaciji o stanju zaštite i spašavanja u Općini Gornji Vakuf-Uskoplje u 2016.godini 
usvojen  jednoglasno sa ( 22 „za“ )  

Ad. 11. 
 
Informacija o stanju putne infrastrukture na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
2016.godini 
 
S. Šišić -ispred izvjestitelja 

• Dao je kratko obrazloženje Informacije o stanju putne infrastrukture na području općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje u 2016.godini 
 

Diskusije: 
 
I.Posavac -HL 

• Interesira me što se može uraditi da nam se ne dešava kašnjenje kad je u pitanju sanacija 
udarnih rupa na gradskim ulicama 

• Niz godina nam se dešava da se asfaltiranje gradskih ulica vrši u vrijeme kada se nalazi  
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najveći broj motornih vozila (u kolovozu mjesecu) na gradskim ulicama 

• Interesira me da li se naše komunalno poduzeće može osigurati neophodnom 
mehanizacijom i koliko bi to koštalo, da bi oni mogli raditi te poslove oko asfaltiranja i 
sanacije gradskih ulica. Sigurno bi se to kvalitetnije i bolje uradilo. 

Dž. Idrizović -SDA 
• Naziv ove Informacije glasi; Informacija o stanju putne infrastrukture na području općine 

Gornji Vakuf-Uskoplje u 2016.godini. Ja u ovoj Informaciji nisam nigdje pročitao kakvo je 
stanje naše putne infrastrukture, navedeno je što se radi ali bi bilo dobro da znamo u 
kakvom su nam stanju putovi, gradske ulice, nogostupi i dr. 

• Mislim da nas sve nerviraju ove udarne rupe po gradu, upoznati smo zašto je to tako, 
slažem se da bi trebalo ići sa nekim prijedlogom da se to stanje prevaziđe 

• Interesira me ko je nadležan za održavanje putova na našoj općini, na kojim putovima je 
nadležna općina a na kojim putovima su nadležne ceste F BiH, mislim da je to trebalo da 
bude u ovoj informaciji. 

• Mislim da je prometna odnosno putna signalizacija pogrešno postavljena u pojedinim 
ulicama 

• Smatram da bi trebalo malo bolje riješiti i urediti veća Autobusna stajališta na našoj općini, 
između ostalog neka i natkriti 

I. Posavac -replika 
• Zakonska obaveza cesta Federacije je da uredi Autobusna stajališta kad su u pitanju 

magistralni putovi, a nadstrešnice bi mogla uraditi  Općina uz njihovu suglasnost 
S. Puljarga -SBB 

• Interesira me tko je zadužen za čišćenje nogostupa u zimskom razdoblju 
• Iz ove informacije se može vidjeti da se ni jedan projekt nije uradio u naselju Dražev Dolac 

i MZ Bojska u razdoblju 2015/2016 godine, zar nema posla na tim dionicama. Znamo svi u 
kakvom je stanju put za Bojsku, pogotovo u zimskom razdoblju je krajnje opasno 
prometovati tim putom, mislim da bi u narednoj godini trebalo da se predvide određena 
sredstva i za sanaciju ovog putnog pravca 

N. Karamustafić -SDP 
• Postavio bih pitanje u svezi zimskog održavanja putova; Koliko su posla uradili, dali im je 

sve plaćeno, da li se plaća po satu ili po metru 
• Znamo svi da trotoari prošle godine nisu bili očišćeni, zbog toga su djeca i građani morali 

da idu ulicom, zbog toga im je bila ugrožena sigurnost  
B. Elez -HL 

• Slažem se sa kolegom Dž. Idrizović da je trebalo navesti ko je nadležan za koji putni pravac 
• Znamo svi da sanacija udarnih rupa po gradu nije zadovoljavajuća  
• Interesira me ko je radio sanaciju udarnih rupa na putnom pravcu Dobrošin –Voljevac, 

dvije su rupe sanirane a jedna je ostala da čeka neku drugu godinu, ko je izvršio prijem 
radova, ko je bio nadzorni organ i da li mu je to plaćeno  

• Kad je u pitanju zimsko održavanje apelirao bih na nadležnu Općinsku službu  da malo više 
obrati pažnju na dvije kritične točke na putnom pravcu Dobrošin –Voljevac, kod „Češljarove 
kuće“ i malo niže u „Grubešama“, već  je bilo tri- četiri izlijetanja na tim mjestima, treba 
izaći na taj put i treba izvršiti posipanje soli i pijeska na tim mjestima 

Dž. Idrizović -SDA 
• U prošloj godini u MZ Bistrica je 29 puta izvršeno „presijecanje“ asfalta gdje mu je volja, 

uradi što je trebao i nakon toga godinu dana se to ne dovede u prvobitno stanje. 
• Interesira me da li vi dajete odobrenje za presijecanje ulica i koji je rok nakon izvršenih 

radova da se to vrati u prvobitno stanje. 
• Smatram da bi „ležeće policajce“ trebalo obilježiti bar bojom, kada nisu obilježeni 

prometnom signalizacijom 
M. Pidro -SDA 

• Želio bih da spomenem odron na dionici puta Dobrošin-Gornji Vakuf-Uskoplje, svakodnevno 
se dešava odron, postoji li ikakva mogućnost da se to sanira 
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S. Puljarga -SBB 
• Zaboravio sam da spomenem da u MZ Bistrica nitko ne vrši čišćenje snijega, interesira me 

ko je zadužen za tu mjesnu zajednicu 
S. Šišić -ispred izvjestitelja 

• Moram da kažem da smo mi Općina koja ima najviše kilometara na Kantonu za održavanje 
lokalnih putova 

• Mi smo Općina koja je od 1995. godine do 2016. godine asfaltirala preko 120 kilometara 
lokalnih putova  

• Kad su u pitanju gradske ulice slažem se da je tu najgore stanje, nadam se da ćemo u 
narednom razdoblju uraditi ovaj glavni projekt 

• Svake godine „Rudnici gipsa“ Donji Vakuf po nekom nepisanom pravilu ne završe posao 
oko saniranja udarnih rupa po gradu.  

• Direktor našeg komunalnog poduzeća razmišlja da kupi neophodne mašine da bi mogao 
raditi taj posao mislim da bi to bilo najbolje rješenje i sigurno bi imali bolje ulice po gradu. 

• Ovaj naziv koji stoji za ovu točku dnevnog reda; Informacija o stanju putne infrastrukture 
na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 2016.godini, po meni bi trebalo da glasi; 
Informacija o realizaciji Plana i Programa održavanja lokalnih putova. Ova Informacija se 
naslanja na Plan i Program održavanja lokalnih putova 

• Za održavanje trotoara po gradu i putova u MZ Bistrica u zimskom razdoblju zaduženo je 
JKP „Radovina“ 

• U nekim mjesnim zajednicama u suradnji sa Predsjednicima MZ-a sami mještani 
organiziraju održavanje lokalnih putova u zimskom razdoblju, na način da Općina da gorivo 
a mještani angažiraju nekoga iz svoje mjesne zajednice da uradi taj posao. 

• Svaki posao koji radi određena firma a koji se ne završi se ne plača dok se ne završi. Po 
završetku radova pravi se situacija, okončana situacija koju potpisuje nadzorni organ i tek 
tada se može isplatiti izvođač radova. 

• Kad je u pitanju obilježavanje „ležećih policajaca“ i postavljanje „nadstrešnica“ na 
autobusnim stajalištima, sigurno to sve ima smisla i da treba radit, ali mi radimo prioritetne 
poslove sukladno Planu i Programu, odnosno prema raspoloživim sredstvima. 

• Kad su u pitanju odroni Javno komunalno poduzeće je zaduženo za čišćenje odrona. 
Predsjednici mjesnih zajednica trebaju javiti nadležnoj službi koja će odmah reagirati i 
komunalno poduzeće će izići na lice mjesta i sanirati te odrone. 

• U slučaju većeg, odnosno manjeg obima padavina, odnosno većeg ili manjeg broja 
intervencija u predmetnoj sezoni od ugovorenih, izvođačima će se dodati ili oduzeti do     
10 % od ugovorenog iznosa. 

G. Batinić -predsjednik OV-a 
• Dajem na usvajanje sljedeći Zaključak o Informaciji o stanju putne infrastrukture  na 

području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016. godinu:  
Prihvata se Informacija o stanju putne infrastrukture na području Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje za  2016. godinu, Službe za lokalni razvoj i stambeno-komunalne poslove Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje  

 
Zaključak o Informaciji o stanju putne infrastrukture na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
2016.godini usvojen većinom  glasova  sa (19 „za“, 2 „protiv“, 1 „suzdržan“) 
 
(Stanka od 1300 – 1315) 

Ad. 12. 
 

Informacija o stanju u predškolskom i osnovnom obrazovanju na području općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje 
 
B. Matijanić -ispred izvjestitelja 

• Dao je kratko obrazloženje Informacije o stanju u predškolskom i osnovnom obrazovanju 
na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
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Diskusije:- 
 
G. Batinić -predsjednik OV-a 

• Dajem na usvajanje sljedeći Zaključak o Informaciji o stanju u predškolskom i osnovnom 
obrazovanju na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje:  
 
Prihvata se Informacija o stanju u predškolskom i osnovnom obrazovanju na području 
Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, Službe za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje  
 

Zaključak o Informaciji o stanju u predškolskom i osnovnom obrazovanju na području općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje usvojen jednoglasno ( 20 „za“ ) 
 

Ad. 13.  
 

Informacija o stanju sporta i kulture na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
 
B. Matijanić -ispred izvjestitelja 

• Dao je kratko obrazloženje o Informaciji o stanju sporta i kulture na području Općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje 

 
Diskusije: 
 
Dž. Idrizović -SDA 

• Iskoristio bih priliku da čestitam KK „Sloga“ i KK „Uskopljak“ na postignutim sportskim 
rezultatima, kao i  SKISO „Sloga“ koji se evo već treću sezonu takmiče u premijer ligi BiH. 

G. Batinić -predsjednik OV-a 
• Dajem na usvajanje sljedeći Zaključak o Informaciji o stanju sporta i kulture na području 

Općine Gornji Vakuf-Uskoplje:  
Prihvata se Informacija o stanju sporta i kulture na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 
Službe za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
Zaključak o Informaciji o stanju sporta i kulture na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje usvojen 
jednoglasno ( 21 „za“ ) 

Ad. 14. 
 

Informacija o radu i funkcioniranju mjesnih zajednica Općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
 
S. Šišić -ispred izvjestitelja 

• Dao je kratko obrazloženje Informacije o radu i funkcioniranju mjesnih zajednica Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje 

 

Diskusije: 
 

B. Elez -HL 
• Već nekoliko godina razmatramo ovakvu Informaciju, mogu reči da sam se uvijek javljao po 

ovoj tački dnevnog reda sa određenim prijedlozima i sugestijama što bi trebalo popraviti. 
• Između ostalog pitao sam koja je uloga koordinatora za mjesne zajednice, koji je postojao 

ali nije koordiniro sa mjesnim zajednicama, u ovoj Informaciji vidimo da ga nema (ta 
funkcija je ukinuta), činjenica je da je napravljen jedan mali pomak u suradnji i koordinaciji 
sa mjesnim zajednicama. Smatram da bi ta suradnja i koordinacija trebala biti puno bolja. 

• Smatram da bi trebalo bar jednom mjesečno da se zakazuju sastanci Vijeća mjesnih 
zajednica sa Općinskim službama da bi se unaprijedio rad samih mjesnih zajednica. 

Dž. Idrizović -SDA 
• itaju me ljudi da li neka mjesna zajednica može da otvori žiro račun. Negdje sam pročitao  
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• (Statut) da mjesna zajednica ima status pravne osobe, i iz toga proizilazi da bi mogla imati 

svoj žiro račun. 
• Smatram da bi trebalo biti malo više sinhronizacije u suradnji mjesnih zajednica sa 

referentom za MZ, odnosno sa nadležnom Općinskom službom. 
• U ovoj Informaciji stoji; ...„Bilo bi poželjno organizovati periodične sastanke općinske 

uprave sa predsjednicima mjesnih zajednica, kako bi se na taj način upoznali sa stanjem na  
području općine“....Meni ovo „poželjno“ para uši, kao da se odnosi na „biranje“.Predsjednici 
MZ nemogu se ponašati na način „hoču, neču“, ili će biti sastanci ili neće biti. U prezadnjoj 
rečenici ove Informacije se kaže;... da su mjesne zajednice partneri općinske uprave po 
pitanju realizacije određenih projekata iz oblasti infrastrukture. Na jednom mjestu se kaže 
da bi bilo „poželjno“, a na drugom mjstu stoji; „da su partneri“, stvarno mi to nije jasno. 

N. Karamustafić -SDP 
• Naselje „Hrasnica“ je podijeljeno između MZ Ploča i MZ Pajić Polje, kada se rade određeni 

projekti u MZ Ploča onda se nerade u naselju Hrasnica, isto tako kada se rade u MZ Pajić 
Polje onda se nerade u naselju Hrasnica.Interesira me zašto je to tako, zašto se ne 
obuhvate sva naseljena mjesta iz te dvije mjesne zajednice kada se rade određeni projekti. 

S. Šišić -ispred izvjestitelja 
• Većina primjedbi i sugestija je na mjestu 
• Mjesne zajednice i poslovi oko istih su bili u okviru druge općinske službe 
• Što se tiče registracije, samo su dvije mjesne zajednice registrirane, one mogu imati žiro 

račun, treća registracija je u tijeku, sve mjesne zajednice mogu imati svoj žiro račun ako 
žele 

• Kad su u pitanju sastanci, stavio sam da bi bilo „poželjno“ da se održavaju sastanci iz 
razloga što se nisu održavali redoviti sastanci 

• Redovito se održavaju sastanci sa mjesnim zajednicama kada je u pitanju realizacija 
određenih projekata u okviru neke mjesne zajednice na čijem prostoru se radi određeni 
projekt. Ovakav način održavanja sastanaka se pokazao kao vrlodobar u realizaciji 
određenih projekata na prostoru mjesnih zajednica 

G. Batinić -predsjednik OV-a 
• Dajem na usvajanje sljedeći Zaključak o Informaciji o radu i funkcioniranju mjesnih 

zajednica Općine Gornji Vakuf-Uskoplje:  
Prihvata se Informacija o funkcioniranju mjesnih zajednica Općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
2016.godini, Službe za lokalni razvoj i stambeno komunalne poslove Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje  

 
Zaključak o Informaciji o radu i funkcioniranju mjesnih zajednica Općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
usvojen sa većinom glasova ( 19 „za“, 2 „suzdržana“, 0 „protiv“ )  
 

Ad. 15.  
 

Informacija o stanju u oblasti prostornog planiranja i građenja na području Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016. godinu 
 
O. Sofić -ispred izvjestitelja 

• Dao je kratko obrazloženje Informacije o stanju u oblasti prostornog planiranja i građenja 
na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016. godinu 

 
Diskusije: 
 
Dž. Idrizović -SDA 

• Mislim da je ovdje problem, a Osman je to naveo u svom obraćanju, što mi nemamo 
Urbanistički plan općine (koristi se Urbanistički plan iz 1986. godine), dosta toga je 
narušeno kad je u pitanju gradnja, gradi se kako se gradi, stoga se grade po gradu 
bespravni objekti o kojima se treba raspravljati i za koje se treba tražiti neko rješenje 
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• U ovoj Informaciji je navedeno da nije mala investicija da bi se uradio Urbanistički plan 

općine, ne znam što znači „investicija“, kad je u pitanju izrada Urbanističkog i Regulacionog 
plana 

• Smatram da je u ovoj Informaciji trebalo da stoji broj bespravno izgrađenih objekata, kao i 
broj izdatih Rješenja za rušenje bespravno sagrađenih objekata 

• Ispred zgrade u kojoj živim BH Telekom je izvršio prekopavanje prilaznog puta,položili su 
kablove i zatrpali, ali do danas to nije sanirano. Moram da spomenem da u mojoj zgradi živi 
čovjek koji ima dijete koje je invalid i koje koristi kolica, možete zamisliti kako je tom 
djetetu otežan prilaz zgradi zbog toga što to nije sanirano i asfaltirano. Pitam se ko to može 
i po čijem ovlaštenju to da radi, odnosno da ne vrati u prvobitni položaj. 

• Smatram da nadležna službe i zaposleni u okviru iste trebaju da rade svoj posao, odnosno 
trebaju spriječiti uzurpaciju javnih površina i svaku vrstu bespravne gradnje na općini 

N. Karamustafić -SDP 
• Potpuno se slažem sa diskusijom Idrizović Dž. i svega onoga što je rekao, samo je osnovno 

pitanje po meni, tko je kriv i tko treba da snosi odgovornost a znamo dobro tko nam je na 
vlasti sve ove godine. 

O. Sofić -ispred izvjestitelja 
• Mislim da je malo Dževad otišao sa teme, ovdje se radi o Informaciji o stanju u oblasti 

prostornog uređenja i građenja na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016.godinu,a 
ovo što je rečeno i pitanja koja su postavljena se odnose na komunalnog i građevnog 
inspektora. 

• Smatram da građevna inspekcija mora bolje raditi svoj posao, to sam naveo i u ovoj 
Informaciji, gdje sam rekao da se u oblasti građenja postepeno postiže određeni red pri 
gradnji objekata, ali isto tako bi trebalo otpočeti sa izvršenjem pravomoćnih rješenja 
urbanističko-građevne a i komunalne inspekcije na suzbijanju bespravne gradnje na našoj 
općini. 

• Isto tako Služba za prostorno planiranje, imovinsko pravne poslove i katastar nikome nije 
dozvolila da bespravno gradi niti će to raditi   

• Kad su u pitanju BH Telekom i Elektroprivreda, pozvao sam predstavnike ove dvije firme 
gdje sam im skrenuo pažnju da ubuduće nećemo tolerirati njihovo ponašanje, čak što više 
tražit ćemo da mi uradimo sanaciju prokopanih površina a njima ćemo ispostaviti fakture 

G. Batinić -predsjednik OV-a 
• Dajem na usvajanje sljedeći Zaključak o Informaciji o stanju u oblasti prostornog planiranja 

i građenja na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016.godinu: 
Prihvata se Informacija o stanju u oblasti prostornog uređenja i građenja na području 
Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016.godinu, Službe za urbanizam, građevinarstvo i 
prostorno planiranje Općine Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
Zaključak o Informaciji o stanju u oblasti prostornog planiranja i građenja na području Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje usvojen sa većinom glasova ( 19 „za“, 2 „suzdržana“, 0 „protiv“ ) 
 

Ad. 16. 
Prijedlog Rješenja o imenovanju 
 
a). Povjerenstva za prigovore, predstavke i prijedloge 

 
Dž. Idrizović -predsjednik povjerenstva za Izbor i imenovanje 

• U Povjerenstvo za prigovore, predstavke i prijedloge Općinskog vijeća Gornji Vakuf – 
Uskoplje, predlažu se; 

 
1. Goran Batinić, predsjednik 
2. Dževad Idrizović, član 
3. Alojz Bandić, član 
4. Emir Pidro,  član 
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5. Semin Zukić, član 
 
Diskusije:- 
 
Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za prigovore, predstavke i prijedloge Općinskog 
vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje usvojen sa većinom glasova ( 17  „za“, 2 „suzdržana“, 0 „protiv“ )  
 
b). Povjerenstvo za društvene djelatnosti 
 
Dž. Idrizović -predsjednik povjerenstva za Izbor i imenovanje 

• U Povjerenstvo za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje, predlažu 
se; 

 
1. Muris Pidro, predsjednik 
2. Marin Novaković, član 
3. Semhudin Bešić, član 
4. Davorka Juričić, član 
5. Aid Gafić,  član 

 
Diskusije:- 
 
Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Gornji 
Vakuf – Uskoplje usvojen većinom glasova ( 17 „ za“ , 2 „suzdržana“, 0  „protiv“ )  
 
c). Povjerenstvo za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova 
 
Dž. Idrizović -predsjednik povjerenstva za Izbor i imenovanje 

• U Povjerenstvo za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova Općinskog vijeća Gornji 
Vakuf – Uskoplje, predlažu se; 

 

1. Ramiz Manjgo,    predsjednik 
2. Danijela Jurina,    član 
3. Fatima Hadžiabdić,  član 
4. Ivan Zeko,     član 
5. Sanela Hindić,    član 

 
Diskusije:- 
 
Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje usvojen sa većinom glasova ( 17 „ za“, 2 „suzdržana“, 0  
„protiv“ ) 
 
d). Povjerenstvo za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju 
 
Dž. Idrizović -predsjednik povjerenstva za Izbor i imenovanje 

• U Povjerenstvo za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju Općinskog vijeća Gornji Vakuf 
– Uskoplje, predlažu se; 

 
1. Haris Petrović,      predsjednik 
2. Ivo Posavac,      član 
3. Dževad Isaković,      član 
4. Berislav Elez,      član 
5. Sabahudin Puljarga,   član 

 
Diskusije:- 
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Prijedlog Rješenja o imenovanju  Povjerenstva za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju 
Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje usvojen sa većinom glasova ( 18 „ za“ , 2 „suzdržana“, 0  
„protiv“ )   
 
e). Povjerenstvo za poslove mjesnih zajednica 
 
Dž. Idrizović -predsjednik povjerenstva za Izbor i imenovanje 

• U Povjerenstvo za poslove mjesnih zajednica Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje, 
predlažu se; 

 
1. Ivica Žuljević,   predsjednik 
2. Dijamin Hadžiahmetović,  član 
3. Marko Žuljević,   član 
4. Derviš Musa,    član 
5. Muris Abazović,   član 

 
Diskusije:- 
 
Prijedlog Rješenja o imenovanju  Povjerenstva za poslove mjesnih zajednica Općinskog vijeća 
Gornji Vakuf – Uskoplje, usvojen sa većinom glasova ( 18 „ za“ , 2 „suzdržana“, 0  „protiv“  )    
 
f). Administrativno povjerenstva 
 
Dž. Idrizović -predsjednik povjerenstva za Izbor i imenovanje 

• U Administrativno povjerenstvo Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje, predlažu se; 
 
1. Adnan Ramić,     predsjednik 
2. Marinko Krajina,     član 
3. Amel Duratbegović,  član 
4. Marin Novaković,     član 
5. Smail Idrizović,     član 

 
Diskusije:- 
 
Prijedlog Rješenja o imenovanju  Administrativnog povjerenstva Općinskog vijeća Gornji Vakuf-
Uskoplje, usvojen sa većinom glasova (   18 „ za“ , 2 „suzdržana“, 0  „protiv“  )  
 
g). Etičko povjerenstvo 
 
Dž. Idrizović -predsjednik povjerenstva za Izbor i imenovanje 

• U Etičko povjerenstvo Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje predlažu se; 
 

1. Muris Pidro, predsjednik 
2. Ana Novaković, član 
3. Emina Begović,    član 
4. Zrinka Jerković, član 
5. Adnan Topić, član 

 
Diskusije:- 
 
Prijedlog Rješenja o imenovanju  Etičkog povjerenstva Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje, 
usvojen sa većinom glasova (  18 „ za“ , 2 „suzdržana“, 0  „protiv“  )  

 
Ad. 17. 
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Prijedlog Akata Imovinsko pravne službe 
 
a).  Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina 
O. Sofić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje Odluke o zamjeni nekretnina 
• Zamjena nekretnina  odnosi se na zemljište označeno kao k.č. 2371/15 u površini od 12 

m2, nastalo cijepanjem od parcele označene kao k.č. 2371/7 upisana u zemljišnoknjižni 
izvadak broj zk.ul. 4966 k.o.SP-Gornji Vakuf sa uknjiženim pravom korištenja na ime SIZ-a 
za stambeno komunalnu djelatnost Gornji Vakuf, za nekretninu-zemljište označeno kao 
k.č.2372/6 u površini od 12 m2 nastalo cijepanjem od parcele označene kao k.č. 2372/2 
upisane u zemljišnoknjižni izvadak broj zk.ul. 1135 k.o. SP-Gornji Vakuf sa uknjiženim 
pravom korištenja na ime Mate Malekin sin Stojana sa  dijelom 1/1.Zamjena nekretnina se 
odobrava radi uplanjenja objekta u vlasništvu Mate Malekin sin Stojana iz Gornjeg Vakufa-
Uskoplja. 

 
Diskusije: - 
 
Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina usvojen je jednoglasno sa ( 20 «za» ) 
 
b).  Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu Emiru Duvnjak,   
       vlasniku OR „DOMEN“ Gornji Vakuf-Uskoplje 
 
O. Sofić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje prijedloga Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu 
Emiru Duvnjak, vlasniku OR „DOMEN“ Gornji Vakuf-Uskoplje 

• Emiru Duvnjak vlasniku OR „DOMEN“ Gornji Vakuf-Uskoplje,Trnovača bb, prodaje se 
zemljište u državnom vlasništvu  označeno kao: - k.č.1633/24 u površini od 600 m2, nastala 
cijepanjem od parcele označene kao k.č.1633/7 upisana u zk.ul.br. 68 k.o.SP_Gornji Vakuf 
-podaci starog premjera , a ista odgovara parceli  po podacima novog premjera označenoj 
kao k.p.1287/20 u površini od 600 m2 nastala cijepanjem od parcele označene kao 
k.p.1287/1 k.o. Bistrica. 

• Cijena zemljišta iz članka 1. ove Odluke iznosi 7,00 KM /m2  sukladno članku 5a. Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o pogodnostima za investitore u Poslovnoj zoni „Batuški 
lug“ („Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje „ br.9/14 ), a ukupno 4200,00 KM 
(četiritisućedvijestotine konvertibilnihmaraka) 

 
Diskusije:  
 
N. Karamustafić -SDP 

• Zar nismo rekli da će biti oslobođen plaćanja zemljišta ako zaposli određen broj radnika, 
ovdje stoji da mu se prodaje po 7,00 KM  

O. Sofić -ispred predlagatelja 
• Točno je da stoji da će biti oslobođen i da će zemljište platiti po 1,00 KM ako ispuni uslove 

iz ugovora 
• Ovdje se radi o tome da on ne može ispuniti uslove iz ugovor u ovom momentu, te mu se 

stoga zemljište prodaje po 7,00 KM 
 
Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu Emiru Duvnjak, vlasniku OR „DOMEN“ 
Gornji Vakuf-Uskoplje usvojen je sa  većinom glasova ( 18 «za», 2 „protiv“, 0 „suzdržan“ ) 
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c).  Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu Ameru Musić, vlasniku   
      OR „NATURAL“ Gornji  Vakuf-Uskoplje 
 
O. Sofić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje prijedloga Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu 
Ameru Musić, vlasniku OR „NATURAL“ Gornji  Vakuf-Uskoplje 

• Ameru Musić  sin Senada iz Banja Luke vlasniku obrta „NATURAL“ sa sjedištem u Gornjem 
Vakufu-Uskoplju, ul. Potok 2,  prodaje se  zemljište u državnom vlasništvu  označeno kao: 
- k.č.1633/25 u površini od 2000 m2, nastala cijepanjem od parcele označene kao 
k.č.1633/7 upisana u zk.ul.br. 68 k.o.SP_Gornji Vakuf -podaci starog premjera , a ista 
odgovara parceli  po podacima novog premjera označenoj kao k.p.1287/21 u površini od 
2000 m2 , nastala cijepanjem od parcele označene kao k.p.1287/1 k.o. Bistrica. 

• Cijena zemljišta iz članka 1. ove Odluke iznosi 7,00 KM /m2  sukladno članku 5a. Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o pogodnostima za investitore u Poslovnoj zoni „ Batuški 
lug“ („Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje „ br.9/14) ,a ukupno 14 000,00 KM 
(četrnaesttisuća konvertibilnihmaraka). 
 

Diskusije: - 
 
Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu Ameru Musić, vlasniku OR „NATURAL“ 
Gornji  Vakuf-Uskoplje usvojen je jednoglasno sa ( 20 «za» ) 
 
 
Sjednica završena u   1410 sati.  

 
 
 
ZAPISNIČAR                                PREDSJEDNIK  

                                                                                   OPĆINSKOG VIJEĆA 
         Hidajet Redžić                                                                          
                                                                                 Goran Batinić, mag.nov.   


