
   Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE   
OPĆINSKO VIJEĆE  
 
Broj: 01-05-     /18 
Nadnevak, 27.02.2018.godine 

Z A P I S N I K 
 
sa  10. sjednice V saziva Općinskog vijeća općine Gornji Vakuf–Uskoplje, održane 15. veljače 2018. 
godine u Velikoj sali općine  Gornji Vakuf - Uskoplje, sa početkom u 10 sati.  
Sjednici su bili nazočni izabrani vijećnici Općinskog vijeća, Općinski načelnik Sead Čaušević, Tajnik 
općine Senad Prijić, Pomoćnici načelnika – Suad Šišić, Nikola Milić, Osman Sofić, Branko Šain, 
Branko Matijanić, ovlašteni predstavnik SDA Adis Agić, ovlašteni predstavnik DF-a Samir Čalkić, 
predsjednik OO SDP Edin Gekić, 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 su na sjednici u vrijeme 
prozivke bilo nazočno 18 vijećnika i to: Dževad Idrizović, Ramiz Manjgo, Amra Brzika, Haris 
Petrović, Merhila Čaušević, Maid Gafić, Adnan Ramić, Alena Demirović-Spahić, Muris Pidro, Dijamin 
Hadžiahmetović - SDA, Goran Batinić, Danijela Jurina, Marinko Krajina, Ivo Posavac, Marin 
Novaković, Ivica Žuljević– vijećnici Hrvatske liste HDZ BiH, HDZ 1990,  HSP BiH i HSS Stjepan 
Radić, Naser Karamustafić -SDP, Šeherzada Dedić– nezavisni vijećnik, Sabahudin Puljarga -SBB 
 
Vijećnik Adnan Ramić -SDA došao je na sjednicu nakon izvršene prozivke u 1008 

 
Izočni su bili Josip Herceg, Ana Novaković, Berislav Elez vijećnici Hrvatske liste HDZ BiH, HDZ 
1990,  HSP BiH i HSS Stjepan Radić i Kadir  Kičin vijećnik SDP-a 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje Goran Batinić dao je na usvajanje sljedeći  
 
DNEVNI RED: 

1. Vijećnička pitanja 
2. Usvajanje Zapisnika sa 9. redovne sjednice Općinskog vijeća 
3. Izvješće o radu Općinskog načelnika i Općinskih službi za upravu za 2017.godinu 
4. Prijedlog Programa rada Općinskog načelnika za 2018. godinu  
5. Izvješće o izvršenju Programa rada Općinskog vijeća za 2017.godinu 
6. Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima i odgovorima na vijećnička pitanja 
7. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2018.godinu 
8. Prijedlog Godišnjeg plana i programa održavanja i rekonstrukcije lokalnih putova na  

području općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018.god. 
9. Izvješće o predloženim mjerama i prijedlozima za rješavanje  zbrinjavanje komunalnog 

otpada sa područja Općine Gornji Vakuf-Uskoplje 
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama izabranim 

dužnosnicima, državnim službenicima i namještenicima u općinskoj upravi Gornji Vakuf-
Uskoplje – skraćeni postupak  

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna Općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje za 2018.godinu – skraćeni postupak 

12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama vijećnicima i članovima 
stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje – skraćeni 
postupak 

13. Prijedlog Odluke o naknadama za članove Općinskog izbornog povjerenstva – skraćeni 
postupak 

14. Prijedlog akata Službe za imovinsko pravne poslove; 
a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju 

nekretnina u svrhu proširenja puta na lokalitetu naseljenog mjesta Pridvorci 
b) Prijedlog Odluke o kupoprodaji nekretnine označene kao k.č. 1696/131, k.o. 

SP_Gornji Vakuf 
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c) Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu „SARA OASIS“ d.o.o. 

Sarajevo 
d) Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu „FAIK“ d.o.o. Novi 

Travnik 
e) Prijedlog Odluke o davanju na korištenje gradskog stadiona „Luke“ Akademiji 

nogometa „VRBAS“ Gornji Vakuf-Uskoplje 
15. Prijedlog Odluke o imenovanju; 

a) Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnina 
b) Natječajnog povjerenstva 
c) Drugostupanjsko stručno upravnog povjerenstva 
d) Povjerenstva za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističkih 

suglasnosti 
 
Diskusije: 
 
S. Čaušević -Općinski načelnik 

• Zbog novih momenata vezano za rješavanje i zbrinjavanje komunalnog otpada na području 
naše općine, povlačim s dnevnog reda današnje sjednice 9. točku „Izvješće o predloženim 
mjerama i prijedlozima za rješavanje  zbrinjavanje komunalnog otpada sa područja Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje“ 

 
Predloženi Dnevni red uz gore navedenu izmjenu usvojen jednoglasno sa ( 18 «za» )  

 
Ad. 1. 

 
Vijećnička pitanja 
 
Odgovori na Vijećnička pitanja 
 
Nije bilo primjedbi na odgovore  
 
Nova vijećnička pitanja: 
 
Šeherzada Dedić - Nezavisni vijećnik 

1. Dokle se stiglo sa realizacijom gradskog groblja ?  Što  je inspekcija ili policija uradila nakon 
rušenja natpisa istog ? 

2. Tko je nadležan i što je učinjeno na pronalasku počinioca  trovanja pasa na našoj općini i 
što se radi po tom pitanju ? 

3. Ponavljam pitanje koje sam postavila i prošle godine 
Što je sa Bistama boraca iz NOR-a 1941-1945 koje su nestale ispred Centra za obrazovanje 
i kulturu ? 

1. Što se čini ili čini li se išta na sanaciji   PARTIZANSKOG GROBLJA ? 
Ovo pitanje postavljam ispred  ANTIFAŠISTA – Gornjeg Vakufa. 

 Marinko  Krajina - Hrvatska Lista 
1. Obzirom da je 28.12.2017.godine istekao rok za dostavu ponuda za izvedbu projekta 

Rekonstrukcije vodovodne , kanalizacijske mreže Gradska ulica i u užem urbanom dijelu.        
        U kojoj je fazi provođenje Tendera i kad se može očekivati potpisivanje Ugovora i početak             
        izvođenja radova ? 
Muris   Pidro - SDA     

1. Da li je Ministarstvo poljoprivrede , vodoprivrede i šumarstva vršilo ikakvu kontrolu nad 
poticajima koje su  dijelile na poljoprivredne proizvode, točnije maline ? 

2. Zašto  se Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva oglušilo  na pitanje vijećnika 
Manjgo Ramiz, kad je pitao zašto svi proizvođači nisu dobili poticaj, a ne samo oni koji su 
imali preko 1000 kg. Akt br: 02-24-672/17 ? 
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3. Zašto Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ne dijeli svima proizvođačima 

poticaj za maline i tako bi izbjegli zloupotrebe pri dodjeli poticaja ?   ( Svi oni koji su dobili 
preko 300 KM na našoj općini su sumnjivi ). 

4. Da li Odjel za službu poljoprivrede općine Gornji Vakuf-Uskoplje vrši ikakvu provjeru 
dokumentacije koju donese poljoprivredni proizvođači i zašto se ne kontrolišu ti isti ? 

Naser Karamustafić  - SDP          
1. Ko je kriv i čija je nadležnost za svirepa ubistva ( trovanje ) pasa lutalica  , i što je Općina   

učinila za zbrinjavanje pasa lutalica ? 
2. Da li Općinska izborna povjerenstava ima namjeru pročistiti biračke spiskove od umrlih 

osoba i osoba koje su odjavile prebivalište iz općine Gornji Vakuf-Uskoplje ? 
3. Da li će doći do rekonstrukcije Gradske ulice do ulaska BiH u EU ? 
4. Da li Općina Gornji Vakuf-Uskoplje ima strategiju o sprečavanju odlaska ljudi u Općini 

Gornji Vakuf-Uskoplje ( mladi visoko obrazovanih, radno sposobnih i razočaranih ) u sustav 
i trenutnu vlast ? 

 Ramiz  Manjgo  - SDA 
1. Da li je registrirana linija u 8,30  h  Voljevac -  Gornji Vakuf -Uskoplje , ako jeste zašto nije 

u prometu u koje  vrijeme su registrirane linije gore navedenom pravcu ? 
 
Nije bilo usmenih odgovora na vijećnička pitanja 

 
Ad. 2. 

 
Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća 
 
Diskusije:- 
 
Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća  usvojen  je jednoglasno sa ( 19 «za» ) 

 
Ad. 3. 

 
Izvješće o radu Općinskog načelnika i Općinskih službi za upravu za 2017.godinu 
 
S. Čaušević -ispred izvjestitelja 

• Dao je kratko obrazloženje Izvješća o radu Općinskog načelnika i Općinskih službi za 
upravu za 2017.godinu 

• Iz oblasti Infrastrukture u 2017 godini završena dokumentacija za glavni projekt, 
rekonstrukciju „Gradske“ ulice ali zbog opravdanih razloga nije započet ( žalba na 
tendersku dokumentaciju firme iz Tomislavgrada) 

• Ostale planirane  infrastrukturne projekte uradili;Završetak radova i samo otvaranje 
Sportske dvorane, stavljanje u funkciju objekta Dječji vrtić „Zvončić“, podrška projektima 
IFADA, zamjena štednih sijalica, regulacija korita rijeke Vrbas, asfaltiranje i održavanje 
lokalnih putova i dr. 

• Realizirani značajni poticaji u poljoprivredi, kako u biljnoj tako i u animalnoj proizvodnji 
• Za sport i kulturu izdvojeno više nego što je bilo i planirano, tako je za sport izdvojeno 

ukupno 113 850,00 KM a za kulturu 33 000,00 KM 
• U oblasti lokalnog razvoja realizirano 36  manjih projekata u mjesnim zajednicama a za 

veliki projekt služba je aplicirala po Javnim pozivima i očekujemo određena sredstva. Iz 
Kantonalnog fonda za okoliš povučeno je blizu 200 000,00 KM namjenskih sredstava. 
Također dobili smo od Federalnog fonda za okoliš 200 000,00 KM i ta sredstva će biti 
operativna kada se potpiše ugovor sa izvođačem radova za rekonstrukciju „Gradske“ ulice. 

 
Diskusije:- 
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G.Batinić -predsjednik OV-a 
• Dajem na usvajanje sljedeći Zaključak o Izvješću o radu Općinskog načelnika i Općinske 

uprave za 2017.godinu: Prihvaća se Izvješće o radu Općinskog načelnika i Općinske uprave 
Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2017.godinu.  

 
Zaključak o Izvješću o radu Općinskog načelnika i Općinskih službi za upravu za 2017.godinu  
usvojen je sa većinom glasova ( 18 «za», 1 „suzdržan“ , 0 „protiv“ )  

 
Ad. 4. 

 
Prijedlog Programa rada Općinskog načelnika za 2018. godinu  
 
S. Čaušević -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje prijedloga Programa rada Općinskog načelnika za 2018. Godinu 
• U 2018 godini radit ćemo na izradi Strategije razvoja općine 
• Pratit ćemo realizaciji proračunskih prihoda, posebno neporeznih 
• Nastaviti radove na izgradnji regulacije korita rijeke Vrbas 
• Kroz programe IFADA nastaviti realizaciju projekata u poljoprivredi u ruralnim područjima 
• Osigurati dodatna financijska sredstva od Kantonalne i Federalne razine za rekonstrukciju 

gradskih ulica. Nadam se da ćemo konačno provesti proceduru za izvođenje radova i 
izabrati najpovoljnijeg ponuđača za Gradsku ulicu 

• Nastaviti realizaciju potpisanih ugovora sa Rudnicima gipsa 
• Uložit ćemo veća financijska sredstva za Informacioni sustav na zaštiti mreža, odnosno 

određenih baza podataka 
• Radit ćemo na privlačenju investitora na područje naše općine u oblasti privrede 
• U skladu sa proračunom podržat ćemo odgoj i obrazovanje, dječji vrtić „Zvončić“, neće 

izostati podrška ni Osnovnom i Srednjem obrazovanju kroz određene njihove aktivnosti 
• Osigurat ćemo dodatna sredstva u oblasti sporta i kulture da bi ih podigli na višu razinu 
• Nastaviti projekte sa UNDPI-om u oblasti Civilne zaštite 
• Nadamo se da ćemo u toku ove godine završiti katastarsko izlaganje za ove dvije općine 

 
Diskusije: 
 
S. Puljarga -SBB 

• Tražio bih od Općinskog načelnika podršku u ime zaposlenih u Srednjim školama 
• Naime ove godine Osnovne škole završava drastično manji broj učenika što će se odraziti 

na upis u Srednje škole. Na nivou Kantona to je nekih 200-250 učenika, to je jako puno. 
• Praksa u ostalim kantonima koji su prošli sve ovo je da je Ministarstvo smanjilo upisne 

kvote ( Sarajevski kanton je smanjio kvotu na 20 đaka, Zapadno-Hercegovački na 17 đaka 
itd.), tako da ćemo Mi u obrazovanju biti prinuđeni da tražimo od Ministarstva smanjenje 
broja đaka na konkurse u Srednje škole, pa u tom smislu tražimo podršku od Načelnika za 
urgencije u tom pravcu. 

Batinić G.-predsjednik OV-a 
• Dajem na usvajanje sljedeći Zaključak o Programu rada Općinskog načelnika za 2018. 

godinu: Prihvaća se Program rada Općinskog načelnika za 2018. godinu.  
 
Zaključak o prijedlogu Programa rada Općinskog načelnika za 2018. godinu usvojen sa većinom 
glasova ( 17 «za», 1 „protiv“, 1 „suzdržan“ ) 

Ad. 5. 
 

Izvješće o izvršenju Programa rada Općinskog vijeća za 2017.godinu 
 
S. Prijić -ispred izvjestitelja 

• Dao je kratko obrazloženje Izvješća o izvršenju Programa rada Općinskog vijeća za 
2017.godinu 
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Diskusije:- 
 
G. Batinić -predsjednik OV-a 

• Dajem na usvajanje sljedeći Zaključak o Izvješću o izvršenju Programu rada Općinskog 
vijeća za 2017. godinu: Prihvaća se izvješće o izvršenju Programa rada Općinskog vijeća za 
2017. godinu.  

 
Zaključak o Izvješću o izvršenju Programa rada Općinskog vijeća za 2017.godinu usvojen 
jednoglasno sa ( 19 «za» )  

Ad. 6.  
 

Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima i odgovorima na vijećnička pitanja 
 

S. Prijić -ispred predlagatelja 
• Dao je kratko obrazloženje Informacije o postavljenim vijećničkim pitanjima i odgovorima 

na vijećnička pitanja 
 
Diskusije: 
 
N. Karamustafić -SDP 

• Zna se dobro kako postavljamo pitanja i kakve odgovore dobivamo. 
• Možemo li mi za odgovore koje nismo dobili ili odgovore koje smo dobili, hajmo kazati čisto 

zbog odgovora da uvedemo nekakve sankcije, da uvedemo nekakve kazne i da natjeramo 
te ljude da moraju odgovarati onako kako je po zakonu, po činjenicama, po pitanju kako je 
upitano.  

G. Batinić -predsjednik OV-a 
• Dajem na usvajanje sljedeći Zaključak o Informaciji o postavljenim vijećničkim pitanjima i 

odgovorima na vijećnička pitanja: Prihvaća se Informacija o postavljenim vijećničkim 
pitanjima i odgovorima na vijećnička pitanja 

 
Zaključak o Informaciji o postavljenim vijećničkim pitanjima i odgovorima na vijećnička pitanja 
usvojen sa većinom glasova ( 17 «za», 2 „suzdržana“, 0 „protiv“ ) 
 

Ad. 7. 
 

Program rada Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018.godinu 
 
S. Prijić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje  Programa rada Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje za 
2018.godinu 

 

Diskusije: 
 
N. Karamustafić -SDP 

• Ja sam tražio na Kolegiju vijeća da se Izvješća o radu i Programi o radu Javnih ustanova i 
Javnih poduzeća podijele na dvije sjednice Općinskog vijeća iz razloga što bi bilo previše da 
se to sve razmatra na jednoj sjednici Općinskog vijeća 

M. Pidro -ispred povjerenstva za društvene djelatnosti 
• Povjerenstava za društvene djelatnosti predlaže da se Izvješća o radu i Programi o radu 

Javnih ustanova i Javnih poduzeća razmatraju na više sjednica povjerenstva, jer se u sat 
vremena koliko imamo na raspolaganju zbog termina drugih povjerenstava to ne može 
uraditi  

G. Batinić -predsjednik OV-a 
• Prihvaćamo Vašu sugestiju i stoga smo ih i razdvojili, tako da u Kvartalu januar-mart 

imamo Izvješćee o radu tri Javne ustanove i u Kvartalu april-juni također imamo tri 
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Program rada Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018.godinu usvojen sa većinom glasova 
( 18 «za», 1 „suzdržan“ , 0 „protiv“) 

Ad. 8. 
 

Prijedlog Godišnjeg plana i programa održavanja i rekonstrukcije lokalnih putova na  
području općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018.godinu 
 
S. Šišić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje Prijedloga Godišnjeg plana i programa održavanja i 
rekonstrukcije lokalnih putova na  području općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018.godinu 

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

• Povjerenstava za proračun, financije i ekonomska pitanja na sjednici održanoj 13.02. 2018. 
godine razmatrala je Godišnji plan i Program održavanja i rekonstrukcije lokalnih putova na  
području općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018.godinu te daje pozitivno mišljenje na 
Prijedlog plana i predlaže Općinskom vijeću da dadne suglasnost na predmetni plan. 

G. Batinić -predsjednik OV-a 
• Dajem na usvajanje sljedeći Zaključak: Daje se suglasnost na Prijedlog Godišnjeg plana i 

programa održavanja i rekonstrukcije lokalnih putova na  području općine Gornji Vakuf-
Uskoplje za 2018.godinu 

 
Zaključak o prijedlogu Godišnjeg plana i programa održavanja i rekonstrukcije lokalnih putova na  
području općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018.godinu usvojen sa većinom glasova ( 17 „za“, 2 
„suzdržana“ , 0 „protiv“ )  

 
Ad. 9. 

 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama izabranim 
dužnosnicima, državnim službenicima i namještenicima u općinskoj upravi Gornji 
Vakuf-Uskoplje – skraćeni postupak  
 
N. Milić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i 
naknadama izabranim dužnosnicima, državnim službenicima i namještenicima u općinskoj 
upravi Gornji Vakuf-Uskoplje – skraćeni postupak  

 
Diskusije: 
 
S. Puljarga -SBB 

• Pitao bih kolika je osnovica iz prethodnog perioda, koliki su početni koeficijenti za državne 
službenike i namještenike. 

• Dali u mirovinski staž ulazi i posebni staž 
N. Milić -ispred predlagatelja 

• Sljedeća točka dnevnog reda dat će Vam odgovore na pitanja koja ste postavili u svezi 
osnovice  i ostalih pitanja 

 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama izabranim 
dužnosnicima, državnim službenicima i namještenicima u općinskoj upravi Gornji Vakuf-Uskoplje 
usvojen sa većinom glasova ( 17 „za“, 0 „protiv“, 2 „suzdržana“ ) 
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Ad. 10. 
 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna Općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje za 2018.godinu – skraćeni postupak 
 
N. Milić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju 
proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018.godinu – skraćeni postupak 

• Stara osnovica je od 01.07.2016. godine 300,00 KM i nova osnovica po ne može biti manja 
od prethodne 

• Koeficijenti koji se primjenjuju su usklađeni sa Federalnim zakonom 
 
Diskusije:  
 
M. Gafić -ispred povjerenstva za proračun, financije i ekonomska pitanja 

• Povjerenstava za proračun, financije i ekonomska pitanja na sjednici održanoj 13.02. 2018. 
godine razmatrala je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju 
proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018.godinu, te predlaže Općinskom vijeću da 
ovu dopunu Odluke usvoji 

S. Prijić -ispred povjerenstva za Statut i propise 
• U preambuli treba da se doda,…. 5/18…., a odnosi se na izmjene i dopune Zakona o 

proračunima F BiH 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje za 2018.godinu uz gore navedenu dopunu usvojen jednoglasno sa ( 19 „za“ ) 

 
Ad. 11. 

 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama vijećnicima i 
članovima stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje – 
skraćeni postupak 
 
S. Prijić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
naknadama vijećnicima i članovima stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća 
Gornji Vakuf-Uskoplje – skraćeni postupak 

 
Diskusije:- 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama vijećnicima i članovima stalnih i 
povremenih radnih tijela Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje,usvojen sa većinom glasova  ( 17 
„za“, 2 „protiv“, 0 „suzdržanih“ ) 

Ad.12. 
 

Prijedlog Odluke o naknadama za članove Općinskog izbornog povjerenstva – skraćeni 
postupak 
 
S. Prijić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje prijedloga Odluke o naknadama za članove Općinskog izbornog 
povjerenstva  

 
Diskusije:- 
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Prijedlog Odluke o naknadama za članove Općinskog izbornog povjerenstva usvojen sa većinom 
glasova ( 17 „za“, 2 „protiv“, 0 „suzdržanih“ ) 
 

Ad. 13. 
 

Prijedlog akata Službe za imovinsko pravne poslove 
 

a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju 
nekretnina u svrhu proširenja puta na lokalitetu naseljenog mjesta Pridvorci 

 
O. Sofić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje prijedloga Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu 
eksproprijaciju nekretnina u svrhu proširenja puta na lokalitetu naseljenog mjesta Pridvorci 

 
Diskusije: 
 
S. Prijić -ispred povjerenstva za Statut i propise 

• U preambuli nedostaje poziv na Zakon o eksproprijaciji  F BiH broj 34/16 
 
Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu 
proširenja puta na lokalitetu naseljenog mjesta Pridvorci usvojen sa većinom glasova  ( 18 „za“, 0 
„protiv“, 1 „suzdržan“ ) 

 
b) Prijedlog Odluke o kupoprodaji nekretnine označene kao k.č. 1696/131, k.o. 

SP_Gornji Vakuf 
 
O. Sofić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje Prijedloga Odluke o kupoprodaji nekretnine označene kao k.č. 
1696/131, k.o. SP_Gornji Vakuf 

 
Diskusije:- 
 
Prijedlog Odluke o kupoprodaji nekretnine označene kao k.č. 1696/131, k.o. SP_Gornji Vakuf 
usvojen sa većinom glasova  ( 17 „za“, 1 „protiv“, 1 „suzdržan“ ) 
 

c) Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu „SARA OASIS“ d.o.o. 
Sarajevo 

 
Sofić O.-ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje Prijedloga Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu 
„SARA OASIS“ d.o.o. Sarajevo 

 
Diskusije: 
 
N. Karamustafić -SDP 

• Interesira me dali je vlasnik firme državljanin Bosne i Hercegovine 
• Ako vlasnik nije državljanin Bosne i Hercegovine ne možemo mu prodavati zemlju Bosne i 

Hercegovine a mi mu prodajemo 
• Po Zakonu i Ustavu BiH ne može se prodavati zemlja u BiH ako on nije državljanin Bosne i 

Hercegovine 
G. Batinić -predsjednik OV-a 

• Nasere firma je pravni subjekt, ona je osnovana i ima sjedište u BiH 
 
Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu „SARA OASIS“ d.o.o. Sarajevo usvojen 
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sa većinom glasova  ( 17 „za“, 1 „protiv“, 1 „suzdržan“ ) 
 
 
 

d) Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu „FAIK“ d.o.o. Novi 
Travnik 

 
O. Sofić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu 
„FAIK“ d.o.o. Novi Travnik 

 
Diskusije:- 
 
Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu „FAIK“ d.o.o. Novi Travnik usvojen sa 
većinom glasova  ( 17 „za“, 1 „protiv“, 1 „suzdržan“ ) 
 

e) Prijedlog Odluke o davanju na korištenje gradskog stadiona „Luke“ Akademiji 
nogometa „VRBAS“ Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
O. Sofić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje Prijedlog Odluke o davanju na korištenje gradskog stadiona 
„Luke“ Akademiji nogometa „VRBAS“ Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
Diskusije: 

 
Prijedlog Odluke o davanju na korištenje gradskog stadiona „Luke“ Akademiji nogometa „VRBAS“ 
Gornji Vakuf-Uskoplje usvojen jednoglasno sa ( 19 „za“ ) 
 

Ad. 14. 
Prijedlog Odluka o imenovanju; 
 
a). Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnina 
 
Dž. Idrizović - ispred povjerenstva za izbor i imenovanje 

• Dao je kratko obrazloženje prijedloga Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu 
prometne vrijednosti  nekretnina 

• U Komisiju za procjenu prometne vrijednosti nekretnine predlažu se: 
 

1. Vendelin Livajušić,               predsjednik, 
2. Hidajet Redžić,          član. 
3. Bejamil Šabanović,              član,    

 
Diskusije:- 
 
Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti  nekretnina usvojen 
jednoglasno sa ( 19 „za“ ) 
 
b). Natječajnog povjerenstva 

 
Dž. Idrizović - ispred povjerenstva za izbor i imenovanje 

• Predlažem Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu građevnog zemljišta u državnoj 
svojini na korištenje radi građenja, u sastavu: 

 
1. Osman Sofić,     predsjednik 
2. Slavko Luketina, član 
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3. Husein Fale,  član 
 
Diskusije:- 
 
Prijedlog Odluke o imenovanju Konkursne  povjerenstva jednoglasno usvojen sa ( 19 „za“ ) 
 
c). Drugostupanjsko stručno-upravno povjerenstvo 
 
Dž. Idrizović - ispred povjerenstva za izbor i imenovanje 

• Dao je kratko obrazloženje prijedloga Odluke o imenovanju Drugostupanjsko stručno-
upravnog povjerenstva 

• U drugostupanjsko stručno-upravno Povjerenstvo predlažu se; 
 

1. Branko Matijanić    predsjednik 
2. Selmir Šehić    član 
3. Ivana Slipac            član 

 
Diskusije:- 
 
Prijedlog Odluke o imenovanju Drugostupanjsko stručno-upravnog povjerenstva usvojen sa 
većinom glasova  ( 18 „za“, 1 „suzdržan“, 0 „protiv“ ) 

 
 
d). Povjerenstva za davanje stručne ocjene u postupku donošenja urbanističke    
      suglasnosti 

 
 
Dž. Idrizović - ispred povjerenstva za izbor i imenovanje 

• Dao je kratko obrazloženje prijedloga Odluke o imenovanju Povjerenstva za davanje 
Stručne ocjene u postupku donošenja urbanističke suglasnosti 

• U Povjerenstvo za davanje stručne ocjene predlažu se; 
 

1. Suad Šišić                predsjednik 
2. Stipica Oreć      član 
3. Mugdim Abazović      član 

 
Diskusije:- 
 
Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za davanje Stručne ocjene u postupku donošenja 
urbanističke suglasnosti usvojen jednoglasno sa ( 19 „za“ ) 
 
Sjednica završena u 1115 sati.  

 
 
ZAPISNIČAR                                PREDSJEDNIK  

                                                                                     OPĆINSKOG VIJEĆA 
         Hidajet Redžić                                                                          
                                                                                   Goran Batinić, mag.nov.   


