
Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton Središnja Bosna  
OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE   
OPĆINSKO VIJEĆE  
 
Broj: 01-05-     /17 
Nadnevak, 25.09.2017.godine 

Z A P I S N I K 
 
sa  7. sjednice V saziva Općinskog vijeća općine Gornji Vakuf – Uskoplje, održane 07. rujna 2017. 
godine  u Velikoj sali općine  Gornji Vakuf - Uskoplje, sa početkom u 1000 sati.  
Sjednici su bili nazočni izabrani vijećnici Općinskog vijeća, Općinski načelnik Sead Čaušević, Tajnik 
općine Senad Prijić, Pomoćnici načelnika – Nikola Milić, Osman Sofić, Branko Šain, Branko 
Matijanić, Suad Šišić, ovlašteni predstavnik DF-a Samir Čalkić, stručni suradnik za proračun Omer 
Ljubunčić, OSCE Terenski ured Travnik Amir Hadžić, 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 ( došao u 1006 ), Ramiz Manjgo, Amra 
Brzika, Haris Petrović, Merhila Čaušević, Maid Gafić, Alena Demirović-Spahić, Muris Pidro ( došao u 
1005 ), Dijamin Hadžiahmetović - SDA, Josip Herceg, Ana Novaković, Goran Batinić, Danijela Jurina, 
Marinko Krajina, Ivo Posavac, Marin Novaković, Ivica Žuljević, Berislav Elez– 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 
 
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 6. redovite sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje 
3. Izvješće o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 

30.06.2017.godine 
4. Prijedlog Odluke o dodjeli Općinskih priznanja za 2017.godinu 
5. Prijedlog Odluke o prijenosu stalnih sredstava 
6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za poslovne prostorije  

 
Diskusije: 
 
Predloženi Dnevni red usvojen jednoglasno sa ( 20 «za» )  

 
Ad. 1. 

Odgovori na Vijećnička pitanja 
 
Nije bilo primjedbi na odgovore  
 
Nova vijećnička pitanja: 
 
Klub HDZ BiH-Hrvatska lista 

1. Kada  će općinske službe riješiti problem ispuštanja kanalizacije s Košuta u kanal ispod 
mosta na križanju ulica Paločki put i Stjepana Radića ?  

2. Zašto se ne postave prometni znakovi unutar sela Krupa i kada ih općinska služba planira 
postaviti ? 

3. Planira li nadležna općinska služba iscrtavanje pješačkih prelaza koji se nalaze u 
neposrednoj blizini škola, budući da ja početkom ovog tjedna krenula školska godina ? 
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4. 04.09.2017.godine ponovo se dogodio pomor ribe u Kruščici zbog kemikalija koje ispušta 

tvrtka Saraj-komerc. Na licu mjesta bila je policija te je urađen zapisnik , a ribari najavljuju 
tužbu protiv odgovornih . Tražimo od nadležne općinske službe da se očituje o ovom 
problemu , te da učini sve da se ubuduće spriječe ovakvi događaji. 

Ramiz Manjgo  -SDA 
1. Na temelju čega je određeno da se poticaj za maline daje za ubranih 1 000 kg i više ? Šta 

je sa proizvođačima  / plantažerima koji nisu dosegli ovu količinu jeli  se na njih mislilo ?    
Dževad Idrizović -SDA 

1. Molim nadležne za odgovor na pitanje da li  postoji zakonsko uputstvo ili odredba u 
školama sa hrvatskim planom i programom ne može raditi Bošnjak ili je to diskriminacija na 
lokalnom nivou od strane direktora i članova upravnih odbora ? 

Muris Pidro-SDA 
1. Zašto općinske nadležne službe dozvoljavaju da se postavljaju na nogostup koji je javna 

površina, (saksije terase ) i druge fizičke barijere koje otežavaju kretanje pješaka ? 
Sabahudin  Puljarga-SBB 

1. Zašto se općinske administrativne pristojbe naplaćuju prosvjetnim radnicima koji imaju 
nepuno radno vrijeme ( dio norme ) a koji ovjeravaju dokumente kako bi aplicirali na 
natječaje u više škola ? Po kojoj odluci ili pravilniku se to radi ili je to nečija slobodna 
procjena ? 

2. Da li na razini općine postoji spisak deficitarnih zanimanja i ako ima da li je to objavljeno u 
Službenom glasniku općine ? Ako to do sada nije rađeno predlažem da se u suradnji sa 
Zavodom za zapošljavanje  i poslodavcima utvrdi da li postoje deficitarna zanimanja i da to 
Općinsko vijeće potvrdi. 

3. Za   „VIK“  - Zašto je vršena  redukcija vode dan uoči Kurban Bajrama i na sam Bajram ? 
Zar se to nije moglo izbjeći ? 

 
Usmeni odgovori na vijećnička pitanja: 
 
Nije bilo usmenih odgovora na 7. sjednici Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje 
 

Ad. 2. 
 
Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća 
 
Diskusije:- 
 
Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća  usvojen  je jednoglasno sa ( 22 «za» ) 

 
Ad. 3. 

 
Izvješće o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2017.godine 
 
N. Milić -ispred izvjestioca 

• Dao je kratko objašnjenje Izvješćea o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2017.godine 

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

• Povjerenstvo za proračun i financije i ekonomska pitanja je  na svojoj sjednici održanoj 
05.09. 2017. godine, razmatralo je Izvješće o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-
Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017.godine,povjerenstvo daje pozitivno mišljenje 
na Izvješće o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2017.  godine,  te predlaže Općinskom vijeću da ga usvoji 
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J. Herceg -ispred povjerenstva za Statut i propise 

• Povjerenstvo za Statut i propise je na svojoj sjednici održanoj 06.09.2017. godine, 
razmatralo je Izvješće o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 
01.01. do 30.06.2017.godine, ima primjedbe na to da ovo Izvješće o izvršenju proračuna 
općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017.godine nije potpisano 
niti ovjereno od strane Općinskog načelnika 

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 30.06.2017.godine uz primjedbe povjerenstva za Statut i propise 
 

Zaključak o Izvješću o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2017.godine uz gore navedene primjedbe usvojen sa većinom glasova ( 20 «za», 2 „protiv“, 
0 „suzdržanih“ )  

Ad. 4. 
 
Prijedlog Odluke o dodjeli Općinskih priznanja za 2017.godinu 
 
Dž. Idrizović -ispred povjerenstva za Izbor i imenovanje 

• Dao je kratko obrazloženje prijedloga Odluke o dodjeli Općinskih priznanja za 2017.godinu 
• Povjerenstvo je 10.07.2017. godine raspisalo Javni poziv za dostavljanje prijedloga za 

dodjelu Općinskih priznanja, koji je bio otvoren 30 dana 
• Na raspisani Javni poziv pristigle su prijave od;  

- Općinski odbor SDA Gornji Vakuf-predložili JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, zavisno 
društvo Rudnik uglja „Gračanica“, za dodjelu Općinskog priznanja „Povelja sa grbom 
Općine Gornji Vakuf-Uskoplje“ i Dževad Agić iz Gornjeg Vakufa –Uskoplja za dodjelu 
Općinskog priznanja „Zahvalnica sa grbom Općine Gornji Vakuf-Uskoplje“,  

- Općinska organizacija HDZ BiH Uskoplje, predložila je dr. Tomislava Mlakića za dodjelu 
Općinskog priznanja „Zahvalnica sa grbom Općine Gornji Vakuf-Uskoplje“,  

- MZ Gornji Vakuf-Uskoplje 3 predložila je UG Batuša Gornji Vakuf-Uskoplje za dodjelu 
Općinskog priznanja „Zahvalnica sa grbom Općine Gornji Vakuf-Uskoplje“, 

- MZ Gornji Vakuf-Uskoplje 1 predložila je Senada Latića iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja za 
dodjelu Općinskog priznanja „Zahvalnica sa grbom Općine Gornji Vakuf-Uskoplje“. 

• Povjerenstvo za Izbor i imenovanje je na svojoj 4. sjednici održanoj 25.08.2017. godine 
razmotrilo sve pristigle prijedloge, te uvažavajući propisane kriterije i dostavljena 
obrazloženja uz prijedloge predlagatelja i nakon provedene rasprave zaključilo je: da nema 
dovoljno elemenata za dodjelu Općinskog priznanja „Zahvalnica sa grbom Općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje“ Senadu Latiću i UG Batuša Gornji Vakuf-Uskoplje. 

• Na istoj sjednici povjerenstvo je zaključilo da ima dovoljno elemenata za dodjelu Općinskog 
priznanja „Povelja sa grbom Općine Gornji Vakuf-Uskoplje“ JP Elektroprivreda BiH d.d. 
Sarajevo, zavisno društvo Rudnik uglja „Gračanica“, uz protivljenje članova povjerenstva 
Josipa Hercega i Marinka Krajine. 

• Isto tako povjerenstvo je zaključilo da ima dovoljno elemenata za dodjelu Općinskog 
priznanja „Zahvalnica sa grbom Općine Gornji Vakuf-Uskoplje“ Dževadu Agiću i dr. 
Tomislavu Mlakiću 

• Zbog svega navedenog povjerenstvo za Izbor i imenovanje predlaže Općinskom vijeću 
Gornji Vakuf-Uskoplje da dodjeli Općinska priznanja za 2017 godinu; „Povelja sa grbom 
Općine Gornji Vakuf-Uskoplje“ JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, zavisno društvo Rudnik 
uglja „Gračanica“ Gornji Vakuf –Uskoplje i „Zahvalnica sa grbom Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje“ Dževadu Agiću i dr. Tomislavu Mlakiću. 

 
 
Diskusije: 
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N. Karamustafić -ispred kluba SDP-a 

• Ispred kluba SDP-a tražit ćemo da se od sljedeće godine ukine dodjela Općinskih priznanja. 
Vidimo da je ovo nonšalantno i bez veze kako se ljudi predlažu i zbog čega. 

• Povelju sa grbom Općine bi dodijelio rušiocima parka u Gornjem Vakufu-Uskoplju. 
R. Manjgo -SDA 

• Povelja sa grbom Općine bi se prvi put dodijelila nekome ko razvija Općinu, tj. Rudnik uglja 
„Gračanica“. Smatram da trebaju dobiti Općinska priznanja ljudi i ustanove koji razvijaju 
općinu Gornji Vakuf-Uskoplje. 

• Ne slažem se sa kolegom N. Karamustafić  da treba ukinuti dodjelu Općinskih priznanja, 
priznanja treba da dobiju oni koji to zaslužuju i koji rade na razvoju naše općine. 

N. Karamustafić -replika 
• Opet se svodi na ono; Mi, Vi. Što sam Ja kriv za rušenje parka u Gornjem Vakufu-Uskoplju. 

Što si Ti kriv? Jesmo li donijeli Odluku na Općinskom vijeću da se može rušiti? Ako smo mi 
donijeli ovdje Odluku da se ruši park prosto im bilo. 

Š. Dedić -DF 
• Interesira me po kojim se kriterijima i zbog čega se dodjeljuju te nagrade? Stvarno nisam 

upućena u sve to.  
G. Batinić -predsjednik OV-a 

• Pročitajte Odluku o dodjeli Općinskih priznanja pa će Vam možda malo biti jasnije 
G. Batinić -predsjednik OV-a 

• Dajem na glasanje Prijedlog Odluke o dodjeli Općinskih priznanja za 2017.godinu 
 
Prijedlog Odluke o Prijedlog Odluke o dodjeli Općinskih priznanja za 2017.godinu nije usvojen ( 10 
«za», 10 „protiv“, 2 „suzdržana“  ) 

 
Ad. 5. 

 
Prijedlog Odluke o prijenosu stalnih sredstava 
 
a). Prijedlog Odluke o prijenosu stalnih sredstava bez nadoknade Javnom komunalnom   
      poduzeću „Radovina“, Gornji Vakuf-Uskoplje 
 
N. Milić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje Prijedloga Odluke o prijenosu stalnih sredstava bez nadoknade 
Javnom komunalnom poduzeću „Radovina“, Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
Diskusije:- 
 
Prijedlog Odluke o prijenosu stalnih sredstava bez nadoknade Javnom komunalnom poduzeću 
„Radovina“, Gornji Vakuf-Uskoplje usvojen sa većinom glasova ( 20 «za», 2 „protiv “, 0 
„suzdržanih“ ) 

 
 

b). Prijedlog Odluke o prijenosu stalnih sredstava bez nadoknade Medžlisu islamske   
      zajednice Gornji Vakuf, Gornji Vakuf-Uskoplje 
 
N. Milić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje Prijedloga Odluke o prijenosu stalnih sredstava bez nadoknade 
Medžlisu islamske zajednice Gornji Vakuf, Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
Diskusije:- 
Prijedlog Odluke o prijenosu stalnih sredstava bez nadoknade Medžlisu islamske zajednice Gornji 
Vakuf, Gornji Vakuf-Uskoplje usvojen sa većinom glasova ( 20 «za», 2 „protiv “, 0 „suzdržanih“ ) 
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c). Prijedlog Odluke o prijenosu stalnih sredstava bez nadoknade Župnom uredu   
      Uskoplje, Gornji Vakuf-Uskoplje 
 
N. Milić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje Prijedloga Odluke o prijenosu stalnih sredstava bez nadoknade 
Župnom uredu Uskoplje, Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
Diskusije:- 
 
Prijedlog Odluke o prijenosu stalnih sredstava bez nadoknade Župnom uredu Uskoplje, Gornji 
Vakuf-Uskoplje usvojen sa većinom glasova ( 20 «za», 2 „protiv “, 0 „suzdržanih“ ) 
 
d). Prijedlog Odluke o prijenosu stalnih sredstava bez nadoknade Ministarstvu   
      obrazovanja, nauke, kulture i sporta KSB 
 
N. Milić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje Prijedloga Odluke o prijenosu stalnih sredstava bez nadoknade 
Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta KSB 

 
Diskusije:- 
 
Prijedlog Odluke o prijenosu stalnih sredstava bez nadoknade Ministarstvu obrazovanja, nauke, 
kulture i sporta KSB usvojen sa većinom glasova ( 20 «za», 2 „protiv “, 0 „suzdržanih“ ) 
 
e). Prijedlog Odluke o prijenosu stalnih sredstava bez nadoknade JU Ljekarna, Gornji   
      Vakuf-Uskoplje 
 
N. Milić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje Prijedloga Odluke o prijenosu stalnih sredstava bez nadoknade 
JU Ljekarna, Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
Diskusije:- 
 
Prijedlog Odluke o prijenosu stalnih sredstava bez nadoknade JU Ljekarna, Gornji Vakuf-Uskoplje 
usvojen sa većinom glasova ( 20 «za», 2 „protiv “, 0 „suzdržanih“ ) 
 
f). Prijedlog Odluke o prijenosu stalnih sredstava bez nadoknade JU Centar za   
     obrazovanje, sport i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje 
 
N. Milić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje Prijedloga Odluke o prijenosu stalnih sredstava bez nadoknade 
JU Centar za obrazovanje, sport i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
Diskusije:- 
 
Prijedlog Odluke o prijenosu stalnih sredstava bez nadoknade JU Centar za obrazovanje, sport i 
kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje usvojen sa većinom glasova ( 20 «za», 2 „protiv “, 0 „suzdržanih“ ) 
 
g). Prijedlog Odluke o prijenosu stalnih sredstava bez nadoknade JU Centar za   
      obrazovanje, sport i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje 
 
N. Milić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje Prijedloga Odluke o prijenosu stalnih sredstava bez nadoknade 
JU Centar za obrazovanje, sport i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje 
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Diskusije:- 
 
Prijedlog Odluke o prijenosu stalnih sredstava bez nadoknade JU Centar za obrazovanje, sport i 
kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje usvojen sa većinom glasova ( 20 «za», 2 „protiv “, 0 „suzdržanih“ ) 
 
 
h). Prijedlog Odluke o prijenosu stalnih sredstava bez nadoknade JU Dječji vrtić   
      „Zvončić“ Gornji Vakuf-Uskoplje 
 
N. Milić -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje Prijedloga Odluke o prijenosu stalnih sredstava bez nadoknade 
JU Dječji vrtić „Zvončić“ Gornji Vakuf-Uskoplje 

 
Diskusije:- 
 
Prijedlog Odluke o prijenosu stalnih sredstava bez nadoknade JU Dječji vrtić „Zvončić“ Gornji 
Vakuf-Uskoplje usvojen sa većinom glasova ( 20 «za», 2 „protiv “, 0 „suzdržanih“ ) 
 

Ad. 6. 
 
Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za poslovne prostorije  
 
S. Čaušević -ispred predlagatelja 

• Dao je kratko obrazloženje  Prijedloga Rješenja o imenovanju Povjerenstva za poslovne 
prostorije  

• U Povjerenstvo za poslovne prostorije, predlažu se: 
 

1. Branko Matijanić, predsjednik, 
2. Smail Čaušević, član, 
3. Mugdim Abazović, član. 

 
Diskusije:- 
 
Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za poslovne prostorije usvojen sa većinom glasova   
( 20 «za», 2 „protiv“, 0 „suzdržanih“ ) 
 
 
Sjednica završena u 1045 sati.  

 
 
ZAPISNIČAR                                PREDSJEDNIK  

                                                                                   OPĆINSKOG VIJEĆA 
         Hidajet Redžić                                                                          
                                                                                 Goran Batinić, mag.nov.   


