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Z A P I S N I K 
 
sa  8. sjednice V saziva Općinskog vijeća općine Gornji Vakuf – Uskoplje, održane 07. studenog 
2017. godine  u Velikoj sali općine  Gornji Vakuf - Uskoplje, 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, Branko 
Matijanić, ovlašteni predstavnik SDA Adis Agić,  predsjednik OO HDZ BiH Gornji Vakuf-Uskoplje 
Dražen Matišić, predsjednik OO SDP Edin Gekić, ovlašteni predstavnik DF-a Samir Čalkić, stručni 
suradnik za proračun Omer Ljubunčić, predstavnik Službe za lokalni razvoj Ekrem Polić, ravnatelj 
JKP „Radovina“ Nahid Šehić, OSCE Terenski ured Travnik Amir Hadžić, predstavnici medija-RTV 
Bugojno. 
 
Tajnik općine Senad Prijić, je izvršio prozivku nazočnih vijećnika, tako da je na sjednici u vrijeme 
prozivke bilo nazočno 20 vijećnika i to: Dževad Idrizović, Ramiz Manjgo, Amra Brzika, Haris 
Petrović, Merhila Čaušević ( izočnost sa sjednice od 1310 do kraja sjednice ) , Maid Gafić, Alena 
Demirović-Spahić, Muris Pidro (izočnost sa sjednice od 1315 do 1320), Dijamin Hadžiahmetović - 
SDA, Josip Herceg, Ana Novaković ( izočnost sa sjednice od 1310 do 1320), Goran Batinić, Danijela 
Jurina ( izočnost sa sjednice od 1344 do 1415), Marinko Krajina, Ivo Posavac, Marin Novaković 
(izočnost sa sjednice od 1315 do 1320), Berislav Elez ( izočnost sa sjednice od 1246 do kraja 
sjednice)– vijećnici Hrvatske liste HDZ BiH, HDZ 1990,  HSP BiH i HSS Stjepan Radić, Naser 
Karamustafić, Kadir Kičin -SDP, Šeherzada Dedić ( izočnost sa sjednice od 1321 do 1324)- DF 
 
Vijećnik Sabahudin Puljarga -SBB došao je na sjednicu nakon izvršene prozivke u 1005  
 
Izočna su bila dva vijećnika, Adnan Ramić– SDA i Ivica Žuljević -HL 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje Goran Batinić, koji je 
pozdravio nazočne vijećnike i  predložio je na usvajanje sljedeći  
 
DNEVNI RED: 
 

1. Vijećnička pitanja 
2. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća 
3. Razmatranje problematike  skupljanja, odvoza i zbrinjavanju komunalnog otpada na 

području općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
4. Izvješće o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01.do 

30.09.2017.godine 
5. Nacrt Proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018.godinu 
6. Nacrt Odluke o izvršenju proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018.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 
10. Akti imovinsko pravne službe 

a) Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine označene kao k.č.1696/100, k.o.  SP_Gornji 
Vakuf 

b) Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra 
 
Diskusije: 
 
Predloženi Dnevni red usvojen jednoglasno sa ( 20 «za» )  
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Ad. 1. 

Odgovori na Vijećnička pitanja 
 
N. Karamustafić -SDP 

• Pitanje koje sam postavio Načelniku, dobio sam nekakav odgovor, koji nije odgovor i zato 
ga sada pozivam da mi odgovori usmeno na točna pitanja koja sam postavio; jeste li imali 
suglasnost mjesne zajednice, dali ste imali suglasnost Općinskog vijeća, jeste li imali 
građevnu dozvolu, jeste li imali promjenu urbanističkog plana? 

R. Manjgo  -SDA 
• Nisam zadovoljan odgovorom koji sam dobio na postavljeno pitanje u vezi malina. Najdraže 

bi mi bilo da je ovdje ministar poljoprivrede pa da mi odgovori direktno. 
• Ja kao vijećnik, drugi je mandat prvi puta vidim da je odgovoreno pravilno na vijećničko 

pitanje, tj. na ovo sad što je odgovorio Načelnik općine. Po mome ovo je pravilno 
odgovaranje na vijećničko pitanje. 

 
Nova vijećnička pitanja: 

 
Muris  Pidro  -  SDA 

1. Da li općinske nadležne službe imaju u planu urediti prostor iza novih zgrada ( Odvode ) 
Lamela 5. , Lamela 6. , Lamela 7. i Lamela 8., gdje je planirano dječje igralište ? 

Kadir  Kičin   – SDP BiH 
1. Što će Općina uraditi povodom masovnog odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine , time i 

Općine Gornji Vakuf-Uskoplje ? 
2. Na lokaciji Mašete između MZ  Bojske  i  MZ  Grnice , oborinske vode odnijele su put te je 

došlo do odrona tla što je prouzrokovalo vidno izražene kablove BH  Telekoma na površini 
tla , a to ugrožava prolazak lokalnih mještana ! Molimo  Vas , da u što kraćem vremenskom 
razdoblju sanirate ovaj problem ! 

Naser  Karamustafić -  SDP 
1. Tko je ili tko su stručne osobe, koliko su analiza uzeli, jesu li sa svih drveća i molimo da 

nam se dostave te stručne analize  na slijedeće vijeće ? 
2. Tko je odgovoran za pojavu pacova i miševa u užem gradskom jezgru ? Da li Općina ima 

službu za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju (DDD) ? 
3. Zašto nisu postavljeni  „ ležeći policajci“ trakasti kod vatrogasnog doma za Osnovnu  školu  

„Gornji Vakuf“ ? Tražimo od Policijske postaje Gornji Vakuf-Uskoplje da u školskoj godini u 
vremenu od 730 – 815 postavi policijski službenik radi sigurnosti prelaska učenika . 

Ana Novaković -Hrvatska lista 
1. Što je urađeno po pitanju otklanjanja građevnog i drugog otpada na izvoru Kruščice ? 

 
Usmeni odgovori na vijećnička pitanja 
 
Nije bilo usmenih odgovora na 8. sjednici Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje 
 

Ad. 2. 
 
Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća 
 
Diskusije:- 
 
Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća  usvojen  je jednoglasno sa ( 21 «za» ) 

 
Ad. 3. 

 
Razmatranje problematike  skupljanja, odvoza i zbrinjavanju komunalnog otpada na 
području općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
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N. Šehić -ispred izvjestitelja 
• Dao je objašnjenje problematike  skupljanja, odvoza i zbrinjavanju komunalnog otpada na 

području općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
 
Diskusije: 
 
K. Kičin -SDP 

• Razumijem da imamo problem na lokalnoj deponiji i razumijem da imamo probleme u 
poslovanju JKP „Radovina“ 

• Smatram da treba naći neke druge mjere za rješenje, ne treba uzeti kao mjeru povećanje 
cijena komunalnih usluga građanima naše općine. Smatram da povećanje cijena nije 
nikakva mjera za rješavanje trenutne situacije u JKP „Radovina“ 

• Općina Gornji Vakuf-Uskoplje ima mnogo važnijih i krucijalnih problema, egzistencijalnih 
problema naših građana. Trebamo se brinuti kako ćemo stvoriti bolje uslove za njihovu 
životnu egzistenciju 

• Smatram da treba poduzeti neke druge mjere da bi se riješili problemi oko odlaganja 
smeća, povećanje cijena nije ta mjera i ne slažem se sa tim 

D. Hadžiahmetović -replika 
• Vi ne znate u Privoru što radi naša deponija u Bistrici, što radi za Bistricu, što radi za 

Batušu, što radi za Krupu.  
• Ova deponija je trenutno naš najveći problem i iz tog razloga mi smo pokrenuli inicijativu 

da se to riješi.  
• Rok za rješavanje ove problematike 01. 03. 2018. godine, to je krajnji rok i ako se do tada 

ne iznađe rješenje mi ćemo onda blokirati dovoz smeća na deponiju. 
K. Kičin -replika 

• Očito se mi nismo razumjeli. Slažem se  da treba skloniti tu deponiju, da je treba uništiti, 
da je treba sanirati.  

• Također smatram da nije mjera za sklanjanje deponije povećanje cijena komunalnih 
usluga, to nije nikakva mjera. 

Dž. Idrizović -SDA 
• Kada govorimo u svezi problematike  skupljanja, odvoza i zbrinjavanju komunalnog otpada 

na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje, dobro će doći sve mjere koje danas ponudimo 
za rješavanje ove problematike 

• Kada je u pitanju cijena odvoza smeća o njoj se da razgovarati, ne znam da li je ona 
dovoljna ili nije ali znam da se ravnatelj i menadžment poduzeća bori da ono pozitivno 
posluje 

• Smatram da je problem deponije u ovom momentu najvažniji za općinu i on je prioritet koji 
treba što prije riješiti  

• Danas trebamo usvojiti neke konkretne mjere i zaključke po pitanju gradske deponije 
Herceg J.-HL 

• Smatram da po pitanju rješenja ovog problema moramo hitno nešto napraviti, sva ova 
priča ide u tom pravcu kad je u pitanju problematika odlaganja otpada na postojeću  
deponiju 

• Mještani Bistrice i Krupe imaju najviše problema jer se ova deponija nalazi u njihovoj blizini 
• Mislio sam da će ravnatelj JKP „Radovina“ da nam da konkretne prijedloge, konkretne 

mjere svega onoga što bi on uradio da se ovaj problem počne rješavati 
• Prvi problem je da imamo problem sa odlaganjem smeća na trenutnoj deponiji, trebamo 

iznaći način na koji taj problem riješiti 
• Drugi problem je taj da je JKP „Radovina“ za ovih prvih devet mjeseci napravila gubitak u 

iznosu od 18 000,00 KM. To znači da preduzeće ne može napraviti nikakve korake niti 
dodatne troškove da bi nešto napravio sam po ovom pitanju 

• Ovdje imamo problem postojeće lokacije, treba izbjeći svaki vid politizacije, moramo 
donijeti konkretne zaključke po pitanju rješavanja ovog problema   
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M. Pidro -SDA 
• Na strani 9. stoji; potrebno je pokrenuti proceduru usklađivanja cjenika komunalnih usluga 

sa trenutnim važećim zakonima i odlukama o komunalnoj djelatnosti, pitao bih ravnatelja 
koja bi to bila optimalna cijena odvoza smeća po vašoj računici? 

• Kakvo je stanje i koji je to krajnji rok odvoza smeća na tu deponiju ? 
M. Krajina -HL 

• Mislim da je zbrinjavanje otpada jedan od najvećih problema na području općine, znamo 
što smo sve prošli u proteklom vremenu. Obzirom da su protekli svi zakonski rokovi za 
izdavanje okolišne dozvole, urbanističke saglasnosti, imajući u vidu i sve primjedbe na 
studiju uticaja na okoliš, prethodnu vodnu suglasnost, upitnu finansijsku podršku  Svjetske 
banke, nepostojanje ucrtane mikrolokacije u grafičkom dijelu prostornog plana i veliki otpor 
lokalnog stanovništva na predloženu lokaciju regionalne deponije u Gračanici potrebno je 
hitno tražiti drugo rješenje, i zaustaviti sve aktivnosti vezane za izgradnju Regionalne 
deponije u Gračanici. 

• Moramo tražiti hitno i konkretno rješenje za iznalaženje ovoga problema 
• Do pronalaska nove lokacije za odlaganje otpada, mi smo na klubu razmatrali mogućnost 

odvoženja otpada na Regionalnu deponiju „Mošćanica“ uz određene kalkulacije cijena, 
odnosno određenog povećanja cijena odvoza otpada 

• Odlaganje jedne tone otpada na Regionalnu deponiju „Mošćanica“ košto 53,00 KM. 
Mjesečno JKP „Radovina“ odveze oko 250 tona otpada.( 250 tona x 53,00 KM= 13.350,00 
KM ). Troškovi odvoza otpada do deponije bi bili 2 500,00 KM. Troškovi selektiranja i 
odvajanja otpada ( 4 radnika) 700,00 KM ( bruto). Iznos od 18 650,00 KM bi trebalo 
osigurati svaki mjesec za odvoženje otpada na Regionalnu deponiju „Mošćanica“, bez 
troškova sakupljanja. Obzirom da se od ukupne naplate za odvoz otpada 67 % se odnosi 
na domaćinstva a 33 % na pravne osobe. Od ovih 18 650,00 KM na domaćinstva bi otpalo 
12 495,00 KM. ( 18 500,00 KM + 12 495,00 KM=30 995,00 KM je iznos koji bi trebali 
isfinancirati građani). Ako ovaj dobiveni iznos podijelimo sa brojem domaćinstava (4 300 ), 
prosječan račun za domaćinstvo bi iznosio 7, 21 KM. Ako sve ovo stavimo u omjer sa 
postojećim cjenikom po našoj kalkulaciji bi oni koji su plaćali 2,00 KM bi plaćali 3,35 KM, 
oni što plaćaju 4,00 KM bi plaćali 6,70 KM, oni što plaćaju 6,00 KM bi plaćali 10,05 KM. 
Također za pravne osobe 33 % od ove ukupne sume bi bilo 6 154,00 KM + 9 100,00 KM ( 
sredstva koja se naplate od privrede), oni koji su plaćali 12,00 KM bi plaćali 21,00 KM, oni 
koji su plaćali 20,00 KM bi plaćali 35,00 KM, oni koji su plaćali 30,00 KM bi plaćali 53,00 KM  

• Ovdje bi došlo do nekakvog povećanja cijena odvoza otpada ali moramo shvatiti da 
nemamo drugog izbora ako želimo riješiti ovaj problem. 

• U odnosu na susjedne i druge općine sigurno plaćamo najmanje za usluge odlaganja 
otpada 

• Općina Novi Travnik je planirala u općinskom proračunu 140 000,00 KM na ime 
sufinanciranja prevoza, općina Visoko 400 000,00 KM itd. 

• Obzirom na problem koji imamo sa odlaganjem otpada, zamolio bi da zajednički pokušamo 
doći do nekakvoga rješenja, a usporedo ćemo raditi na iznalaženju nove lokacije za 
odlaganje otpada  

N. Karamustafić -SDP 
• Slažem se da se treba iznaći što prije rješenje uzimajući u obzir u kakvom nam je stanju 

sadašnja deponija. 
• Ja bih osobno volio da se smeće odvozi na Regionalnu deponiju „Mošćanica“, ali se bojim 

da bi sa povećanjem cijena odvoza otpada za domaćinstva doveli do otpora naroda, bojim 
se da nam se ponovo na terenu ne naprave male lokalne divlje deponije, mislim da sa tim 
ne bi  ništa napravili. 

• Ispred kluba SDP-a bi predložili da JKP „Radovina“ nabavi kante za selektiranje otpada, 
gdje bi građani mogli kod kuće razdvajati otpad 

• Znate da „Mošćanica“ ništo nije bolja nego što je naš rudnik „Radovan“. Kad bi se dobro 
uradilo, kad bi se uradilo da zaštitimo vode i da napravimo nekakve filtere, smatram da 
nam je bolja solucija da je napravimo na rudniku „Radovan“ , nego da vozimo na 
„Mošćanicu“.  
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D. Hadžiahmetović -SDA 
• Samo bih rekao N. Karamustafiću da „Radovan“ nema šanse. Ti znaš da voda iz 

„Radovana“ ističe i utiče u „Bistričku riku“. 
M. Gafić - SDA 

• Kad je u pitanju odvoz otpada na Regionalnu deponiju „Mošćanica“ primijetio sam dva 
ključna problema.  

• Prvi je znajući kakav je vozni park u JKP „Radovina“, ne vidim sa kojim vozilima će JKP 
„Radovina voziti otpad na „Mošćanicu“. 

• Druga stvar, ona domaćinstva koja plaćaju 6,00 KM bi trebala plaćati 10,05 KM, to je 
povećanje za 59%, pitam vas ko je spreman izići pred građane sa tolikim povećanjem 

M. Krajina -replika 
• Vozila JKP „Radovina“ ne bi vršila odvoz otpada na Regionalnu deponiju „Mošćanica“ dok 

ne bi nabavila adekvatna prevozna sredstva. Na našoj općini imamo naših privrednika, 
konkretno u „Paloču“ imamo kamione nosivosti 25 tona ( isti onakve kakvi voze ugalj u 
Kaknju)  

• U Travniku jedna četveročlana porodica plača 14,00 KM za odvoz smeća, slažem se nije 
popularno u ovom vremenu krize povećavati cijene. Ako neko ima neki prijedlog bez 
povećanja cijena našim građanima neka kaže  

S. Čaušević -Općinski načelnik 
• Konačno je došao na red sigurno jedan od najkompleksnijih problema na području naše 

općine 
• Imamo zakonski osnov da se do kraja 2018 godine zatvore sve lokalne deponije, ovo nije 

samo problem naše općine to je problem još dosta općina u FBiH 
• Ja sam zato da mi ne budemo ni bolji ni gori od drugih općina, ako su neke od općina 

iznašle neko prelazno rješenje, neke nove lokacije za lokalne deponije i mi to trebamo 
uraditi.  

• Ovaj problem je problem sviju nas, vijećnika, općine i svih građana i mi moramo naći 
lokaciju 

• Trebamo pomiriti povećanje cijena i iznalaženje nove lokacije za lokalnu deponiju, trebamo 
iznaći rješenje 

• Predložio bih kratku stanku,da sjednemo i donesemo određene zaključke zajedno sa 
komunalnim poduzećem i da iznađemo rješenje bez ikakvog upliva politike, da to rješenje 
bude najbolje za građane naše općine 

E. Gekić -predsjednik OO SDP 
• Uputio bih pitanje Općinskom načelniku; na što se odnosi sastanak koji je održan 

09.08.2017 godine koji je održan sa premijerom Srednjobosanskog kantona Tahirom 
Lendom, ministrom prostornog uređenja Amirom Mrakom i Načelnikom općine Donji Vakuf, 
Jajce, Gornji Vakuf-Uskoplje i sa ravnateljem Regionalnog centra za upravljanjem otpadom 
Nijazom Duratbegovićem. 

• Neslužbene informacije kažu da se u ovaj Regionalni centar za upravljanjem otpadom do 
sada utrošilo 220 000,00 KM, što radi taj centar, ko financira to 

• Problem oko odlaganja otpada na općini je napravila ova parlamentarna većina, SDA i HDZ 
treba da rade svoj posao 

• Po mom mišljenju ako poduzeće za prvih devet mjeseci posluje u gubitku nekih 18 000,00 
KM to je po meni moralna ostavka ravnatelja 

S. Čaušević -replika 
• Nakon svega izaći i onda ovdje kazati kako sam ja najpametniji na svijetu. Nije niko ovdje 

pametan, ovdje postoje razine vlasti i nadležnosti svakog iz domena njihovih dozvola. 
• Da je u pitanju samo ova općina, davno bi zaživjela ta Regionalna deponija. Međutim 

isprepliću su ovdje nadležnosti viših razina vlasti kada su u pitanju; izdavanje okolinskih,  
građevnih i svih ostalih dozvola, oni su propisali tu strategiju do ove lokalne zajednice i 
ostalih lokalnih zajednica, oni su ispoštovali sve. 

• U ovom poslu nije samo lokalna zajednica, niste dobro upućeni u ovu problematiku, trebate 
se dobro pripremiti i onda možete izići pred vijeće i govoriti o ovoj problematici 
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• Nikakve se okolišne dozvole nisu donijele, radi se o tome da je usvojen samo zaključak o 

dopuni dokumentacije, stavljeno je ad akta do daljnjeg, još uvijek leži u ladici ministrice. 
Općina ne može izdati ni okolinsku, ni građevinsku ni bilo koju drugu dozvolu. 

• Poruka sa ovog sastanka je bila ta da mi želimo da pitamo; ako vi nećete izdavati te 
dozvole onda nam to kažite, da bi mi mogli poduzeti otale pravne radnje koje su nas 
natjerale da formiramo Regionalno poduzeće jer bez njega nismo mogli krenuti ni u kakvu 
aktivnost 

• Sve studije koje su urađene, odabir lokacije i ostalo je plaćeno iz sredstava EU, odnosno iz 
pristupnih fondova EU, općina nije utrošila ni jednu marku. 

E. Gekić -replika 
• Ovdje nitko nije izišao da prosipa pamet, ovdje se radi o činjenicama od 2008. godine kada 

je na Općinskom vijeću izabrana lokacija za Regionalnu deponiju, SDP je bio suzdržan 
• Ovdje lijepo stoji da je potrošeno 220 000,00 KM, za što su potrošene te pare i gdje su te 

pare. 
• Čija je ideja bila da u općini Gornji Vakuf-Uskoplje bude Regionalna deponija, zašto ta 

deponija nije bila u Bugojnu, Donjem Vakufu, Jajcu. 
• SDP nije protiv Regionalne deponije, SDP je protiv trenutne lokacije predviđene za 

Regionalnu deponiju 
S. Puljarga -SBB 

• Činjenica je da je postojeća deponija puna i da se treba tražiti rješenje. Bilo da se vozi na 
„Mošćanicu“, bilo Rudnik „Gračanica“ ili neka treća lokacija. 

• Svako rješenje u svezi ovog problema mora da bude na bazi selekcije i reciklaže otpada, 
mislim da tome nismo dali značaja. 

• Ako težimo europskim standardima onda ćemo morati poštivati propise europske unije. Zna 
se točno koliko se može selektirati otpada a koliko se može odlagati. ( Njemačka samo 
10% otpada odlaže, sve ostalo se reciklira) 

J. Herceg -HL 
• Smatram da trebamo napraviti stanku, ne trebamo se baviti politikom kad je u pitanju ova 

tema 
• Sada nije vrijeme politike, sada je vrijeme da donesemo konkretne prijedloge i mjere po 

pitanju odlaganja otpada i da donesemo konkretne zaključke kako da ovo riješimo  
 
( Stanka od  1124 do 1238) 
 
J. Herceg -ispred kluba HDZ BiH i HL 

• Klub HDZ BiH i HL traži od Općinskog vijeća da na narednoj sjednici vijeća izglasamo da se 
sve radnje, odnosno svi dosadašnji dokumenti obustave kad je u pitanju Regionalna 
deponija „Gračanica“ i da u tom dijelu donesemo Odluku da se na tom pravcu više neće 
ništa raditi, da to bude stav vijeća.  

• Trebamo tražiti rješenje koje će biti prihvatljivo za sve građane, ponovo ćemo spomenuti 
lokalnu deponiju i odvoz otpada na Regionalnu deponiju na „Mošćanicu“ , ali moramo 
spomenuti i one ljude koji su bili nezadovoljni sa svim ovim što je se dešavalo.  

G. Batinić -predsjednik OV-a 
• Dajem na glasanje usuglašeni Zaključak klubova SDA i Hrvatske liste o problematici 

skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada  na području Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje:  

 
1. Predlaže  se Radna grupa u sastavu: 
 

1) Suad Šišić,   predsjednik 
2) Igor Blažević,   član 
3) Nahid Šehić,   član 
4) Dijamin Hadžiahmetović,  član 
5)  Ivo Posavac,   član. 
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2. Zadatak Radne grupe je da sagleda mogućnost iznalaženja nove lokacije lokalne deponije, kao 

prijelaznog rješenja za potrebe zbrinjavanja komunalnog otpada Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 
do konačnog rješavanja ovog pitanja. 

 
3. Zadatak radne grupe je i izrada kalkulacije troškova odvoza komunalnog otpada na regionalnu 

deponiju „Moščanica“ Zenica, uključujući i povečanje cijene odvoza komunalnog otapada na 
području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje. 

 
4. Zadužuje se Radna grupa da u roku od 30 dana sačini Izvješće sa predloženim mjerama i 

prijedlozima rješenja za rješavanje pitanja zbrinjavanja komunalnog otpada na području 
Općine Gornji Vakuf-Uskoplje i uputi ih na prvu narednu sjednicu Općinskog vijeća Gornji 
Vakuf-Uskoplje. 

 
Zaključak o problematici  skupljanja, odvoza i zbrinjavanju komunalnog otpada na području općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje uz gore navedene primjedbe usvojen sa većinom glasova ( 17 «za»,           
3 „protiv“, 1 „suzdržan“ )  

Ad. 4. 
 
Izvješće o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01.do 
30.09.2017.godine 
 
N. Milić -ispred izvjestitelja 

• Dao je kratko objašnjenje Izvješća o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 
razdoblje od 01.01. do 30.09.2017.godine 

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

• Povjerenstvo za proračun i financije i ekonomska pitanja je  na svojoj sjednici održanoj 
03.11. 2017. godine, razmatralo je Izvješće o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-
Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 30.09.2017.godine, povjerenstvo daje pozitivno 
mišljenje na Izvješće o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 
01.01. do 30.09.2017.  godine,  te predlaže Općinskom vijeću da ga usvoji 

J. Herceg -ispred povjerenstva za Statut i propise 
• Povjerenstvo za Statut i propise je na svojoj sjednici održanoj 06.11.2017. godine, 

razmatralo je Izvješće o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 
01.01. do 30.09.2017.godine, ima primjedbe na grafički prikaz ostvarenih prihoda i rashoda 
Izvješća o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje, gdje stoji;… od 01.01. do 
30.06.2017.godine…., a treba;… 01.01. do 30.09.2017.godine… 

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

Prihvata se Izvješće o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 
01.01. do 30.09.2017.godine , uz primjedbe povjerenstva za Statut i propise 
 

Zaključak o Izvješću o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 
30.09.2017.godine uz gore navedene primjedbe usvojen sa većinom glasova ( 17 «za», 2 „protiv“, 
1 „suzdržan“ )  

Ad. 5. 
 
Nacrt Proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018.godinu 
 
N. Milić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje Nacrta Proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018.godinu  
 

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

• Povjerenstvo za proračun i financije i ekonomska pitanja je  na svojoj sjednici održanoj 
03.11. 2017. godine, razmatralo je Nacrt Proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 
2018.godinu, povjerenstvo daje pozitivno mišljenje na Nacrt Proračuna općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje za 2018.godinu,  te predlaže Općinskom vijeću da isti usvoji 

J. Herceg -HL 
• Ovaj nacrt Proračuna za 2018 godinu je planiran kao i prošli,izvršenje će biti nekih 85-90 % 
• Predlažem da za Odbojkaški klub koji je tek nedavno osnovan, koji okuplja žensku 

populaciju bude 3 000,00 KM kao i za ovu godinu, tj. da im se vrati ta 1 000,00 KM. Ako 
nema nikakvog drugog načina i rješenja, predlažem da se od KK „Uskopljak“ uzme            
1 000,00 KM i da se prebaci za Odbojkaški klub 

E. Gekić -predsjednik OO SDP 
• Interesira me da li je po zakonu, odnosno da li su prihodi od koncesije prirodnih dobara u 

iznosu od 200 000,00 KM po zakonu ili smo ograničeni. Da li možemo kao Općina da 
poduzmemo nešto da bi se ti prihodi povećali. 

• Ekonomski kod 722 134-pristojbe za vjenčanja i druge civilne poslove, predložio bih da se 
te pristojbe svedu na minimum ili da se potpuno ukinu pristojbe za vjenčanja i druge civilne 
poslove  

• Ekonomski kod 722 400-općinske naknade, dole pod ekonomskim kodom 722 454-naknade 
za korištenje državnih šuma, stoji 50 000,00 KM. Interesira me da li je i to ograničeno 
zakonom o šumama KSB-a ili imamo priliku da se ti prihodi povećaju. 

• Kad su u pitanju prihodi od viših razina vlasti, vidimo da FBiH u 2017 godini nije prebacila 
ni marku, zašto, što smo poduzeli po tom pitanju? 

• Ekonomski kod 811 112– primici od prodaje zgrade, što se poduzelo po pitanju prodaje 
bivše zgrade općine 

• Klub SDP-a već dugi niz godina postavlja pitanje na što se odnosi  ovo „ostalo“, nemamo 
nikakvo izvješće po pitanju tih ekonomskih kodova 

• Predložio bih da se u proračun općine za 2018 godinu uvrsti Odbojkaški klub „Sloga“ Gornji 
Vakuf-Uskoplje i MNK „Sloga“ Gornji Vakuf-Uskoplje 

• Predložio bih da se od BZK „Preporod“ i HKD „Napredak“ uzme po tisuću KM i da se 
prebace Mažoret klubu koji izuzetno dobro rade 

M. Krajina -HL 
• Interesira me ekonomski kod 613 975-izdaci za naknade općinskim vijećnicima, predviđeno 

je povećanje u 2018 godini pa me interesira na što se to odnosi. Da li je to uvođenje E- 
vijeća ( uvođenje elektroničke opreme) ili je to povećanje paušala vijećnicima. Ako je u 
pitanju povećanje paušala, mislim da u ovoj situaciji, u ovim današnjim vremenima to ne bi 
bilo dobro. Ako je u pitanju uvođenje nekakve elektroničke opreme to podržavam. 

• Transferi udrugama iz oblasti kulture, nalazi se JU Centar za obrazovanje, sport i kulturu, 
mislim da ova ustanova nije udruženje, znam da su ta sredstva namijenjena za određene 
programe, predložio bih da ga stavimo u „subvencije javnim poduzećima i ustanovama“ 
dodati pedesetpet plus tri ( 55 000,00 KM + 3 000,00 KM ) , mislim da bi bilo puno 
ispravnije. 

• Smatram da bi se u proračunu općine za narednu godinu trebala naći i stavka „subvencija 
prijevoza otpada u Mošćanicu“. 

S. Čaušević -Općinski načelnik 
• Ovaj proračun je planiran na razini prošlogodišnjeg, 1% je manji u odnosu na 

prošlogodišnji 
• Na području naše općine imamo nekoliko mini-hidroelektrana, naknada za koncesije je od 

2-3%, to je zakonska osnova. Isto tako imamo i Rudnik uglja „Gračanica“ i Rudnik gipsa, 
naknada za koncesije se obračunava po kantonalnom zakonu iz 2008. godine ( nakon 
izmjena Općini pripada 60 % a Kantonu 40 %) 

• Do javne rasprave očekujem vaše pismene prijedloge za pojedine stavke iz proračuna pa 
ćemo vidjeti što možemo ukalkulirati. 
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• Kad je u pitanju ekonomski kod 613 975-izdaci za naknade općinskim vijećnicima, 

predviđeno je povećanje paušala vijećnicima u 2018 godini, općina smo sa najnižim 
paušalom u kantonu 

• Svake godine smo imali javni poziv za udruge iz oblasti kulture i sporta. Na ovaj Nacrt 
proračuna mogla su se prijaviti sva udruge odnosno klubovi koji su aktivni i koji su dostavili 
izvješće i koji su opravdali dobivena sredstva iz proračuna za prethodnu godinu. Svi oni koji 
se ne prijave prepoznaju se iz tekućih rezervi proračuna, i ako podnesu izvješće mogu 
sljedeću  godinu aplicirati na proračun  

N. Karamustafić -SDP 
• Interesira me da li je 2-3% sredstava od koncesija fiksna cijena ili se može ići do 10%, ko 

donosi odluku i možemo li mi promijeniti odluku 
S. Čaušević -Općinski načelnik 

• Kada se objavi javni poziv u Kantonu, onaj koji hoče da dobije koncesiju ukoliko sam 
predloži veći iznos za koncesiju ima veće šanse prilikom bodovanja da se njemu dodijeli, jer 
se i to boduje u samoj ponudi. 

G. Batinić -predsjednik OV-a 
• Dajem na glasanje Zaključak o nacrtu Proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018. 

godinu: 
Prihvata se nacrt Proračuna Općine  Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018. 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  2018. 
godinu i dostavi ga za prvu narednu sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje. 

 
Zaključak o nacrtu Proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018.godinu usvojen sa većinom 
glasova ( 18 «za», 0 „protiv “, 2 „suzdržana“ ) 

 
Ad. 6. 

 
Nacrt Odluke o izvršenju proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018.godinu 
 
N. Milić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko objašnjenje Nacrta Odluke o izvršenju proračuna Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje za 2018.godinu 

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

• Povjerenstvo za proračun i financije i ekonomska pitanja je  na svojoj sjednici održanoj 
03.11. 2017. godine, razmatralo je Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna općine Gornji Vakuf-
Uskoplje za 2018.godinu, te daje pozitivno mišljenje na Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018.godinu,  te predlaže Općinskom vijeću da ga usvoji 

G. Batinić -predsjednik OV-a 
• Dajem na glasanje Zaključak o nacrtu Odluke o izvršenju proračuna Općine Gornji Vakuf-

Uskoplje  za 2018. godine: 
Prihvata se nacrt Odluke o izvršenju proračuna Općine  Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018. 
godinu, kao dobra osnova za izradu prijedloga Odluke o izvršenju proračuna općine, te 
utvrđuje obveza predlagatelju da provede Javnu raspravu i da na temelju 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  2018. godinu i 
dostave ga za prvu narednu sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje. 
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Nacrt Odluke o izvršenju proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018.godinu usvojen sa 
većinom glasova ( 16 «za», 0 „protiv“, 2 „suzdržana“ ) 

 
Ad. 7. 

 
Informacija o funkcioniranju mjesnih zajednica općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
 
E. Polić -ispred izvjestitelja 

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

 

Diskusije: 
 

Dž. Idrizović -SDA 
• Smatram da u okviru mjesnih zajednica ima puno problema i dosta projekata čeka na 

realizaciju ( vodovodna mreža, kanalizaciona mreža, rasvjeta i dr. ) 
• Smatram da bi trebalo biti malo više koordinacije u saranji mjesnih zajednica sa vijećnicima 

Općinskog vijeća, odnosno sa vijećnicima koji dolaze iz tih mjesnih zajednica da bi se 
određene stvari lakše rješavale. 

R. Manjgo -SDA 
• Vidim iz ove Informacije da je potpisan ugovor o asfaltiranju puta Pridvorci-Borova ravan 

prema Jeličima.  
• Saradnja mene kao vijećnika sa Općinom je odlična, ali saradnja mene kao člana Vijeća MZ 

Privor je veoma loša. Jedan od razloga je i ta naknada od 60,00 KM koju ima Predsjednik 
MZ, to je po meni malo.  

• Građani se prvo obraćaju predsjednicima mjesnih zajednica, pa tek onda vijećnicima 
• Predlažem da se više aktivira Općina prema mjesnim zajednicama, da se redovno održavaju 

sastanci jer u mjesnim zajednicama ima dosta problema koje bi trebalo rješavati 
• Po meni ova Informacija o funkcioniranju mjesnih zajednica Općine Gornji Vakuf-Uskoplje 

je slabo urađena 
• Predložio bih da se na sjednice Općinskog vijeća prilikom razmatranja Informacije o 

funkcioniranju mjesnih zajednica Općine Gornji Vakuf-Uskoplje pozovu i predsjednici 
mjesnih zajednica 

E. Polić -ispred izvjestitelja 
• Drago mi je što se uzelo učešća u diskusiji u svezi ove informacije, većina primjedbi i 

sugestija je na mjestu  
• Slažem se da u okviru mjesnih zajednica ima dosta problema. Na zborove građana dolazi 

veoma mali broj ljudi. Pojedine mjesne zajednice nemaju adekvatan prostor za svoj rad 
• Vijeće mjesne zajednice određuje koji broj sastanaka će se održati, koja problematika će se 

razmatrati i dr. 
• Najviše pitanja u okviru MZ tiče se infrastrukture, odnosno određenih projekata koje bi 

trebalo realizirati 
• Kad je u pitanju broj realiziranih projekata u okviru MZ imat ćemo uvijek situaciju da će se 

realizirati mali broj projekata iz razloga nedostatka sredstava predviđenih za realizaciju istih 
G. Batinić -predsjednik OV-a 

• Dajem na usvajanje sljedeći Zaključak o Informaciji o radu i funkcioniranju mjesnih 
zajednica Općine Gornji Vakuf-Uskoplje:  
Prihvaća se Informacija o funkcioniranju mjesnih zajednica Općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 
2017.godini 

 
Zaključak o Informaciji o radu i funkcioniranju mjesnih zajednica Općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
usvojen sa većinom glasova ( 18 „za“, 0 „suzdržana“, 1 „protiv“ )  
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Ad. 8. 
 

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: 
 
M. Pidro -ispred povjerenstva za društvene djelatnosti 

• Povjerenstvo za društvene djelatnosti je na svojoj sjednici održanoj 03.11.2017. godine 
razmatralo Informaciju o stanju sporta i kulture na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, 
povjerenstvo daje pozitivno mišljenje, te predlaže Općinskom vijeću da je usvoji 

N. Karamustafić -SDP 
• Imam jednu inicijativu da se formira Sportski savez na području općine Gornji vakuf-

Uskoplje 
• Interesira me da li to mogu uraditi sami klubovi ili Vi morate podnijeti inicijativu za 

formiranje Sportskog saveza općine 
M. Novaković -HL 

• Sportski savez bi onda mogli formirati tri kluba, mogli bi uzeti sav novac predviđen za sport 
i rasporediti ga međusobno, što se toga tiče to je malo teško, smatram da svakom klubu 
treba više novaca nego što dobije 

• Gospodine Matijaniću ovo je  Informacija o stanju sporta i kulture na području Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje iz 2013 godine  

• Predložio bih da od 2018 godine predsjednici odnosno tajnici klubova dostave informacije 
što se radi u klubu,  i kako se radi i koliko ima djece, jer ovo je zastarjelo. 

• Što se tiče MNK „Sloga“ oni imaju mogućnost da sljedeće godine uđu u proračun općine 
J. Herceg -HL 

• Smatram da imamo dosta dobro stanje kada je u pitanju sport. Imamo oko hiljadu djece-
sportista i kada vidimo koliko izdvajamo ( 100.000,00 KM ) to ispada da na svakog člana 
izvojimo u toku godine 100,00 KM. 

• Slažem se da se formira sportski savez općine kao tijelo koje će okupljati sportske klubove, 
da se vidi ko što radi, da se vidi gdje ide novac, kakvi su rezultati, nisam zato da se neko 
stavi na trošak kao profesionalac 

• Prije osam dana na državnom prvenstvu u Tuzli na prestavljanju škola u koje djeca idu, KK 
„Uskopljak“, odnosno OŠ „Uskoplje“ bila je na prvom mjestu po osvojenim medaljama što 
je izvanredan uspjeh 

B. Matijanić -ispred izvjestitelja 
• Kad je u pitanju sportski savez klubovi sami o tome odlučuju da li će formirati sportski 

savez ili neče, donesu Odluku i registruju se u Kantonu. 
• Ne bih se složio sa diskusijom M. Novakovića da je ova Informacija o stanju sporta i kulture 

na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje iz 2013 godine. Sve ove klubove koji se spominju 
u Informaciji smo kontaktirali, ti klubovi su dostavili podatke koji se nalaze u njoj, da li su 
ih kopirali ili ne ja to ne znam 

M. Novaković -replika 
• Nisam mislio g. Matijaniću da ste Vi pogriješili, klubovi nisu dostavili pravu informaciju. 

Klubovi bi trebali svake godine kad dobijaju određena sredstva od općine, kada dođe 
zahtjev Načelniku trebalo bi im kazati da doneso informaciju o stvarnom stanju u klubu 

R. Manjgo -SDA 
• Pitao bih Načelnika da li će se asfaltirati igralište u Zastinju, ima 30-40 omladinaca, drago bi 

mi bilo da se zemljani teren zamjeni sa asfaltnim 
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G. Batinić -predsjednik OV-a 

• Dajem na usvajanje sljedeći Zaključak o Informaciji o stanju sporta i kulture na području 
Općine Gornji Vakuf-Uskoplje:  
Prihvaća 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 ( 19 „za“ ) 

 
Ad. 9. 

 
Informacija o stanju u oblasti prostornog planiranja i građenja na području Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje za 2017. 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 2017. godinu 

 
Diskusije: 
 
H. Petrović -ispred povjerenstva za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju 

• Povjerenstvo za Prostorno planiranje, uređenje i ekologiju je na svojoj sjednici održanoj 
06.11. 2017. godine razmatralo je Informaciju o stanju u oblasti prostornog planiranja i 
građenja na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2017. godinu, prihvata je u 
predloženom obliku, te predlaže Općinskom vijeću da je usvoji. 

N. Karamustafić -SDP 
• Interesira me zašto se regulacija betonskih dijelova korita rijeke Vrbas kod „Mašinskog 

parka“ radila pod 90 stupnjeva a na svim drugim mjestima pod 45 stupnjeva, zbog čega ? 
• Vidio sam kako je urađena regulacija korita rijeke Vrbas između Dražev Doca i Humca, 

predložio bih da se isto tako uradi i u gornjem toku rijeke Vrbas, na 2-3 mjesta da ne bi 
došlo do izlijevanja 

M. Gafić -SDA 
• Na prvoj stranici stoji; Općina Gornji Vakuf-Uskoplje ima donesen i usvojen Prostorni plan 

za razdoblje od 210 godine do 20120 godine....., dalje dole piše;... prostorni plan nam je 
samo barijera pri radu....; pitam vas kakva barijera ? 

Dž. Idrizović -SDA 
• I prošle godine sam postavljao slično pitanje, evo moram ponoviti jer nikada nisam dobio 

odgovor 
• Na drugoj strani stoji;…mišljenja smo da bi bilo dobro nastaviti aktivnost oko donošenja 

Regulacijskih planova za gradska područja…; volio bih da vidim što je do sada urađeno, koji 
se to aktivnosti urađene da bi se nastavilo. Smatram da treba da imamo Plan a ako treba 
uraditi analizu onda je treba napraviti ali nam treba pojasniti što to znači u ovom 
konkretnom slučaju 

• Volio bih kao vijećnik da znam o kojoj cifri se radi da bi se mogao uraditi jedan regulacijski 
plan za našu općinu 

• 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 Regulacijskog 
plana, koji su problemi oko donošenja tih planova. Volio bih da vidim Urbanistički i 
Regulacijski plan općine, da se grad i javne površine po gradu urede (trotoari, parking 
mjesta, drvarnice i dr. ) 

• Mislim da ima puno problema kada je u pitanju ova oblast i nedefinisanih stvari do kraja 
O. Sofić -ispred izvjestitelja 

• Činjenica je da u ovoj oblasti ima dosta problema, činjenica je da ima dosta prostora za 
djelovanje da to napravimo bolje, međutim da bi to bolje i kvalitetnije uraditi trebamo u 
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proračunu osigurati sredstva za nove Regulacione planove, jer stari 
Regulacijski planovi koje mi koristimo su prevaziđeni i narušeni. 

• Zakonska obveza je da mi imamo Prostorni plan, međutim kada dobijete Prostorni plan koji 
nije urađen kako treba onda su tu ogromni problemi, tu se stvaraju određene barijere kada 
treba riješiti neki od zahtjeva građana po ovom pitanju. Mi smo izmjenama i  
dopunama neke stvari popravili, ali smo svjesni da tu ima još dosta stvari koje bi se trebale 
mijenjati, odnosno trebalo bi uraditi novi Prostorni plan.  

• Izrada Regulacijskog plana za ruralna područja košto nekih 50.000,00 KM a za gradsko 
područje nekih 100.000,00 KM i to su značajna sredstva. Ako bi se osigurala sredstva u 
proračunu općine za 2018 godinu mi bi išli u pravcu izrade tih planova. 

• Rekonstrukcijom „Gradske ulice“ neke stvari će se otvoriti ovim procesom, neke stvari će 
služba morat podvući i neće dozvoliti da se nastave. Općinsko vijeće treba ići u tom pravcu 
donošenjem nekih dokumenata da bi nam olakšali rad a i samim građanima rješavanje 
nekih njihovih zahtjeva. 

• Regulacija betonskih radova korita rijeke Vrbas kod „Mašinskog parka“ urađena je po 
projektu 

Dž. Idrizović -SDA 
• Volio bih da ova služba iziđe sa konkretnim mjerama i koracima koje bi trebalo napraviti a 

općinsko vijeće da im pomogne u iznalaženju rješenja. 
• Pošto su dobro narušeni Prostorni i Regulacijski planovi, bojim se da je iznimka postala 

pravilo 
• 2014 godine došlo je rješenje o rušenju bespravno sagrađenom objektu na potoku 

„Barica“, danas je 2017 godina to nije srušeno. Ne znam zašto se to ne uradi, zbog čega 
nadležni građevni inspektor ne naredi rušenje mosta.  

O. Sofić -ispred izvjestitelja 
• Općina nije ni jednim aktom niti služba koju ja predstavljam povrijedila pravo gosp. 

Idrizovića 
• Nije građevni inspektor u Službi za prostorno planiranje, imovinsko pravne poslove i 

katastar, ne mogu  ja narediti građevnom inspektoru da ukloni most. 
• Stalo mi je bilo da se riješi taj problem, sazvao sam sastanak ali je gosp. Idrizović nakon 

jedne minute napustio sastanak, stvarno nije korektno da mi evo već treći put to spočitava. 
Imamo građevinskog inspektora i da ovo pitanje treba biti upućeno njemu a ne meni.  

• Želim da kažem da je spomenuti bespravni objekt srušen, jer smo to tražili od osobe koja 
ga je izgradila a koja nam se obratila sa nekim zahtjevima za izdavanje određenih dozvola. 
Uvjet da bi se razmatrao njegov zahtjev bilo je rušenje mosta što je on i uradio, ostalo je 
samo željezo koje treba ukloniti  

Dž. Idrizović -replika 
• Ne kažem da si ti jedini odgovoran, govorim nadležna Općinska služba 
• Istina je da sam napustio sastanak nakon jedne minute i opet bi to uradio kada bi me neko 

pozvao da razgovaram o bespravno izgrađenom objektu i da se tu pravi kompromis. Ne 
želim ni da se meni pravi kompromis ali isto tako ne želim da raspravljam o bespravno 
napravljenom objektu. 

• Nije ostalo samo željezo ostala je kompletna podzida sa njegove strane parcele 
• Izvinjavam se vijećnicima ako sam zlouporabio ovu govornicu iznošenjem privatnog 

problema, ali sam siguran da takvih problema ima puno na općini 
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 2017.godinu: 
Prihvaća se Informacija o stanju u oblasti prostornog uređenja i građenja na području 
Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2017.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 ( 15 „za“, 2 „suzdržana“, 1 „protiv“ ) 

 



 

 

  

14
 
 

 
Ad. 10. 

 
Akti imovinsko pravne službe 
 
a). Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine označene kao k.č.1696/100, k.o.  SP_Gornji   
      Vakuf 
 
O. Sofić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje Odluke o prodaji nekretnine označene kao k.č.1696/100, k.o.  
SP_Gornji Vakuf 

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

• Na zadnjoj stranici gdje imamo kopiju katastarskog plana, imamo dole broj parcele koji ne 
odgovara kopiji katastarskog plana, trebalo je uskladiti stari premjer i novi 

 
Prijedlog Odluke o označene kao k.č.1696/100, k.o.  SP_Gornji Vakuf uz gore navedenu primjedbu 
usvojen sa većinom glasova  ( 15 „za“, 3 „suzdržana“, 0 „protiv“ ) 
 
b). Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra 

 
 
O. Sofić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje Odluke o gubitku statusa javnog dobra 
 
Diskusije: - 
 
Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra usvojen sa većinom glasova ( 16 „za“ ,                
3 „suzdržana“, 0 „protiv“ ) 
 
 
Sjednica završena u 1417 sati.  

 
 
ZAPISNIČAR                                PREDSJEDNIK  

                                                                                     OPĆINSKOG VIJEĆA 
         Hidajet Redžić                                                                          
                                                                                   Goran Batinić, mag.nov.   


