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Broj: 01-05-137-7/13                                                                                                  HRVATSKI JEZIK 

Fojnica: 25. veljače 2013. godine 
 

 

Temeljem članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH 

(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/06), članka 24. Statuta Općine Fojnica 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08) i članka 45. Poslovnika Općinskog vijeća 

Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12), a na prijedlog Kolegija 

Općinskog vijeća Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica na III. sjednici održanoj dana 25. veljače 

2013. godine,  donosi 

 

PROGRAM RADA 
Općinskog vijeća Fojnica za 2013. godinu 

 

I. UVOD 

 

Programom rada Općinskog vijeća utvrđuju se poslovi i zadaci kao i pitanja koja će se 

u 2013. godini raspravljati i razmatrati na sjednicama Općinskog vijeća Fojnica, određuju 

nositelji poslova i zadataka, kao i rokovi za razmatranje istih. 

Program rada je koncipiran tako da obuhvaća one poslove i zadatke za koje je Vijeće 

nadležno, sukladno Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavu Kantona Središnja Bosna, 

Zakonom o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, Statutom Općine 

Fojnica i Poslovnikom Općinskog vijeća Fojnica. 

Odredbama članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i 

Hercegovine  definirane su nadležnosti Općinskog vijeća. Iste odredbe prenesene su i u Statut 

općine Fojnica, koji je Općinsko vijeće Fojnica usvojilo 28. kolovoza 2008. godine. 

 

Naprijed navedenim odredbama Općinsko vijeće je zaduženo da: 

- priprema i dvotrećinskom većinom glasova usvaja Statut jedinice lokalne samouprave; 

- usvaja proračun  i izvješće o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave; 

- donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove, 

   uključujući i zoniranje; 

- donosi propise o porezima, pristojbama, naknadama i doprinosima jedinice lokalne 

   samouprave sukladno zakonu; 

- donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom jedinice lokalne samouprave; 

- donosi odluke o zaduživanju; 

- donosi programe uređenja građevnog zemljišta; 

- donosi plan uporabe javnih površina; 

- donosi odluke o ustroju mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i dijelova 

   naseljenih mjesta; 

- donosi odluke o udruživanju jedinica lokalne samouprave u savez i druge oblike 

   ustrojavanja; 

- donosi odluke o proglašenju praznika/blagdana jedinice lokalne samouprave; 

- donosi odluke o nagradama i priznanjima jedinica lokalne samouprave; 

- bira i razrješava predsjednika Vijeća; 

- donosi odluke o raspisivanju referenduma; 

- razmatra godišnja izvješća o provedbi politike jedinice lokalne samouprave i 

  aktivnostima načelnika; 

 



- osniva poduzeća i ustanove za obavljanje poslova od interesa za jedinicu lokalne 

   samouprave; 

- donosi Poslovnik o svom radu; 

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom. 
 
 

II. SADRŽAJ PROGRAMA 
 

Općinsko vijeće će u 2013. godini razmatrati pitanja kako slijedi: 
 

I. KVARTAL (01.01.2013. – 31.03. 2013.) 

 

R.br. Aktivnost 

 

Obrađivač Predlagatelj 

 

1. 

Izvješće o izvršenju ostvarenih 

prihoda i rashoda za  2012. godinu 

Služba za 

gospodarstvo, 

financije i proračun 

Općinski načelnik 

2. Prijedlog Proračuna Općine Fojnica 

za 2013. godinu 

Služba za 

gospodarstvo, 

financije i proračun 

Općinski načelnik 

3. Odluka o Izvršavanju Proračuna 

Općine Fojnica za 2013. godinu 

Služba za 

gospodarstvo, 

financije i proračun 

Općinski načelnik 

4. Proračunski kalendar Općine 

Fojnica za izradu i donošenje 

proračuna za 2013. godinu 

Služba za 

gospodarstvo, 

financije i proračun 

Općinski načelnik 

5. Donošenje Odluke o utvrđivanju 

prosječne konačne cijene  

m2 površine (zemljišta i stambeno-

poslovnih prostora) na području  

Općine Fojnica u 2012. godini 

Služba za urbanizam, 

graditeljstvo, katastar 

i imovinsko pravne 

poslove 

Općinski načelnik 

6. Odluka o ustroju i radu 

dimnjačarske djelatnosti na 

području Općine Fojnica 

Služba za civilnu 

zaštitu i inspekcijski 

nadzor 

Općinski načelnik 

7. 

Izvješće o radu Općinskog vijeća 

Fojnica za 2012. godini i Program 

rada za 2013. godinu 

 

Predsjednik i tajnica 

Općinskog vijeća 

Predsjednik  Općinskog 

vijeća 

8. 

Izvješće o radu Općinskog načelnika 

i općinskih službi za upravu za 

2012. godinu i Program rada za 

2013. godinu 

Općinski načelnik 

 

 

Općinski načelnik 

 

 

9.  

Izvješće o radu za 2012. godinu i 

Financijsko izvješće za 2012. 

godinu, OIP-a Fojnica 

Općinsko izborno 

povjerenstvo Fojnica 

Predsjednik Općinskog 

izbornog povjerenstva 

Fojnica 

10. 

Informacija o stanju javne sigurnosti 

na području Općine Fojnica 

PU Kiseljak – 

Policijska postaja 

Fojnica 

Komandir Policijske 

postaje Fojnica 

11. 

Izvješće o radu za 2011. i 2012. 

godinu i Program rada za 2013. 

godinu, JU za predškolski odgoj i 

prosvjetu djece Fojnica      

JU za predškolski 

odgoj i prosvjetu 

djece Fojnica 

Predsjednik upravnog 

vijeća 

 

 



12. 

Izvješće o radu JU Ljekarna –

Apoteka Fojnica za 2011. i 2012. 

godinu i Program rada za 2013. 

godinu 

JU Ljekarna –

Apoteka Fojnica 

Predsjednik upravnog 

vijeća 

13. 

Izvješće o radu JU Dom zdravlja 

Fojnica za 2011. i 2012. godinu i 

Program rada za 2013. godinu 

JU Dom zdravlja 

Fojnica 

Predsjednik upravnog 

vijeća 

14. 

Odluka o dodjeli priznanja Općine 

Fojnica za 2012. godinu 

Povjerenstvo za 

dodjelu priznanja 

Općine Fojnica i 

tajnica Općinskog 

vijeća 

Predsjednik povjerenstva 

za dodjelu priznanja 

Općine Fojnica 

15. 

Pravilnik o kriterijima za dodjelu 

stipendija za 2013. godinu 

Služba za društvene 

djelatnosti i stambeno 

komunalne poslove 

Općinski načelnik 

16. 

 

 

I Imenovanje stalnih i povremenih  

  radnih tijela Općinskog vijeća   

  Fojnica.  

 

Stručna Služba 

Općinskog vijeća i 

Kolegij Općinskog 

vijeća 

Kolegij Općinskog 

vijeća 

 

17. 

 

 

Informacija o radu Šumarije Fojnica 

za 2012. godinu 

Šumarija Fojnica 
Upravnik Šumarije 

Fojnica 

 
 

II. KVARTAL (01.04.2013. – 30.06. 2013.) 

 

R.br. Aktivnost 

 

Obrađivač Predlagatelj 

 

1. 

Izvješće o ostvarenju proračuna 

Općine Fojnica za period I. – III. 

2013. godine 

Služba za 

gospodarstvo, 

financije i proračun 

 

Općinski načelnik 

2. 

Izvješće o radu za 2012. godinu i 

Program rada za 2013. godinu 

Vatrogasnog društva Fojnica  

Vatrogasno društvo 

Fojnica 

Predsjednik Vatrogasnog 

društva Fojnica 

3. 

Izvješće o radu JKP Šćona d.o.o. 

Fojnica za 2011. i 2012. godinu i 

Program rada za 2013. godinu 

JKP Šćona d.o.o. 

Fojnica 

Predsjednik nadzornog 

vijeća 

4. 

Informacija o radu za 2011. i 2012. 

godinu i Program rada za 2013. 

godinu JU Centar za fizikalnu 

rehabilitaciju „Reumal“ Fojnica 

 

JU Centar za 

fizikalnu 

rehabilitaciju 

„Reumal“ Fojnica 

 

Predsjednik upravnog 

vijeća 

5.  

Odluka o ustroju i funkcioniranju 

zaštite od požara na području Općine 

Fojnica 

Služba za civilnu 

zaštitu i inspekcijski 

nadzor 

Općinski načelnik 

6. 

Informacija o raspodjeli sredstava za 

sport, kulturu i nevladine 

organizacije 

Povjerenstvo za 

društvene djelatnosti  

Predsjednik povjerenstva 

za društvene djelatnosti 

7. 

Program utroška sredstava za 

izgradnju i održavanje lokalnih cesta 

u 2013. godini  

Služba za  

društvene djelatnosti 

i stambeno 

komunalne poslove 

Općinski načelnik 



 

8. 

 

Donošenje Odluke o provedbi izbora 

u Mjesnim zajednicama na području 

općine Fojnica  

Služba za opću 

upravu i boračko 

invalidsku zaštitu 

Općinski načelnik 

9. 
Donošenje Odluke o usvajanju 

Prostornog plana Općine Fojnica 

Povjerenstvo za 

izradu Prostornog 

plana i Služba za 

urbanizam, 

graditeljstvo, katastar 

i imovinsko pravne 

poslove 

Općinski načelnik 

10. 

 

Donošenje Odluke o provedbi 

Prostornog plana Općine Fojnica 

Služba za urbanizam, 

graditeljstvo, katastar 

i imovinsko pravne 

poslove 

Općinski načelnik 

11. 
Plan zaštite i spašavanja od požara 

Općine Fojnica u 2013. godini 

Služba za civilnu 

zaštitu i inspekcijski 

nadzor 

Općinski načelnik 

 

12. 

 

Godišnji plan implementacije 

Strateškog  plana  razvoja Općine 

Fojnica 

Povjerenstvo za 

nadzor 

implementacije 

Strateškog plana  

razvoja Općine 

Fojnica  

Općinski načelnik 

 

13. 

 

Informacija o radu Ispostave za 

zapošljavanje Fojnica za 2012. 

godinu 

Služba za 

zapošljavanje KSB, 

Ispostava Fojnica 

Šef Ispostave za 

zapošljavanje Fojnica 

14. 

Informacije o dodjeli stipendija za 

stipendiranje studenata za 2013. 

godinu 

Služba za društvene 

djelatnosti i 

stambeno komunalne 

poslove 

Općinski načelnik 

 

III. KVARTAL (01.07.2013. – 30.09. 2013.) 

R.

br. 

Aktivnost 

 

Obrađivač Predlagatelj 

1. Odluka o izmjenama i dopunama 

Regulacijskog plana – zbirno za ½ 

godine 

Služba za urbanizam, 

graditeljstvo, katastar i 

imovinsko pravne 

poslove 

Općinski načelnik 

2. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna 

Regulacijskog plana – zbirno za ½ 

godine 

Služba za urbanizam, 

graditeljstvo, katastar i 

imovinsko pravne 

poslove 

Općinski načelnik 

 

3. 

 

Informacija o stanju poslovanja 

gospodarskih, fizičkih i drugih osoba i 

informacija od AFIP-a, o stanju 

gospodarstva u općini Fojnica 

Služba za gospodarstvo, 

financije i proračun 
Općinski načelnik 

4. 

Izvješće o realizaciji Programa rada 

Općinskog vijeća i usvojenih akata za 

prvih 6 mjeseci 2013. godine 

Predsjednik i tajnik 

Općinskog vijeća 

Predsjednik  

Općinskog vijeća 



5. 
Odluka o izmjenama i dopunama 

odluke o građevnom zemljištu 

Služba za urbanizam, 

graditeljstvo, katastar i 

imovinsko pravne 

poslove 

Općinski načelnik 

6. 
Nacrt Odluke o komunalnom redu 

Općine Fojnica 

Služba za civilnu zaštitu 

i inspekcijski nadzor 
Općinski načelnik 

7. 

Izvješća povjerenstava Općinskog 

vijeća o svom radu za prvih 6 mjeseci 

2013. godine 

Povjerenstva Općinskog 

vijeća 

Predsjednik  

Općinskog vijeća 

 

8. 

 

Donošenje Odluke o komunalnom 

redu 

Služba za civilnu zaštitu 

i inspekcijski nadzor 
Općinski načelnik 

9. 

Izvješće o ostvarenju proračuna 

Općine Fojnica za period I.-VI. 2013. 

godine 

Služba za gospodarstvo, 

financije i proračun 
Općinski načelnik 

 

 

IV. KVARTAL (01.10.2013. – 31.12. 2013.) 

 

 

 

R.br. Aktivnost Obrađivač   Predlagatelj 

1. Odluka o gradnji garaža, drvarnica i 

nadogradnji potkrovlja u užem 

urbanom području 

Služba za urbanizam, 

graditeljstvo, katastar 

i imovinsko pravne 

poslove 

Općinski načelnik 

2. 

Izvješće o ostvarenju proračuna 

Općine Fojnica za period I.-IX. 

2013. godine 

Služba za 

gospodarstvo, 

financije i proračun 

Općinski načelnik 

3. 

Nacrt proračuna Općine Fojnica za 

2014. godinu 

Služba za 

gospodarstvo, 

financije i proračun 

Općinski načelnik 

4. 

Plan i program mjera zaštite i 

spašavanja od prirodnih i drugih 

nesreća na području Općine Fojnica 

za period 2014. -2016. godine 

Služba za civilnu 

zaštitu i inspekcijski 

nadzor 

Općinski načelnik 

5. 

Prijedlog Proračuna Općine Fojnica 

za 2014. godinu 

Služba za 

gospodarstvo, 

financije i proračun 

Općinski načelnik 

6. 

Program rada Općinskog vijeća 

Fojnica za 2014. godinu 

Predsjednik i tajnica 

Općinskog vijeća 

Fojnica  

Predsjednik i Kolegij 

Općinskog vijeća 

7. 

Odluka o izmjenama i dopunama 

Regulacijskog plana – zbirno za ½ 

godine 

Služba za urbanizam, 

graditeljstvo, katastar 

i imovinsko pravne 

poslove 

Općinski načelnik 

8. 

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna 

Regulacijskog plana – zbirno za ½ 

godine 

Služba za urbanizam, 

graditeljstvo, katastar 

i imovinsko pravne 

poslove 

Općinski načelnik 



 

III. OSTALI AKTI VIJEĆA 

 

Ostali akti Općinskog vijeća Fojnica koji se donose sukladno odredbama članka 200. 

stavak 2. Zakona o upravnom postupku, razmatrat će se na sjednicama Vijeća po ukazanoj 

potrebi i na temelju zaprimljenih zahtjeva, gdje se kao obrađivači pojavljuju Nadležne službe za 

upravu Općine, a kao predlagatelj Općinski načelnik.  

Općinsko vijeće Fojnica će tijekom 2013. godine, sukladno posebnim propisima, 

donositi odluke, rješenja, zaključke, preporuke, rezolucije, smjernice i drugo kada se za to javi 

potreba.  

 

IV. RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Stalna radna tijela Općinskog vijeća će, sukladno ovom Programu i nadležnostima 

utvrđenim Statutom Općine i Poslovnikom Općinskog vijeća, razmatrati materijale 

pripremljene za Vijeće, a prema potrebi će sami za Vijeće pripremati određene materijale iz 

svoje nadležnosti ili na zahtjev Vijeća.  

Zauzete stavove po pitanjima iz materijala za sjednicu Općinskog vijeća, radna tijela su 

dužna dostaviti u pisanoj formi Općinskom vijeću. 

 

V. ZADACI, CILJEVI I PRIMJENA PROGRAMA 

 

Zadaci utvrđeni ovim Programom rada za 2013. godinu su samo okvirni.  

Ovlašteni predlagatelji se ne ograničavaju, već se od njih očekuje da podnose i druge 

prijedloge tijekom 2013. godine, koji će se sukladno proceduri propisanoj Poslovnikom 

Općinskog vijeća uvrštavati u dnevni red sjednica.  

Predlagatelji i obrađivači materijala su obvezni pridržavati se rokova iz Programa rada 

prilikom izrade materijala iz svoje nadležnosti, te materijale blagovremeno dostavljati 

Stručnoj službi Vijeća. 

 

VI. STUPANJE NA SNAGU 

 Program rada Općinskog vijeća Fojnica za 2013. godinu stupa na snagu osmoga dana od 

dana objavljivanja u „Službenim novinama općine Fojnica“. 

 

                                                                                                              PREDSJEDNIK 

                                                                                               OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA        

                                                                                     
                                                                                             ________________ 

                                                                                                          Dr. Bogomir Barbić                                
  


