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Službene novine Općine Fojnica

Temeljem članka 28. i 32. Zakona o
prostornom uređenju («Službene novine
Kantona Središnja Bosna», broj: 11/05) i članka
17. Statuta Općine, Općinsko vijeće Fojnica, na
sjednici održanoj dana, 14, ožujka 2007. godine
donijelo je:

Broj 2

Stranica 2

Na osnovu člana 28. i 32. Zakona o
prostornom uređenju («Službene novine
Srednjobosanskog Kantona», broj: 11/05) i
člana 17. Statuta Općine, Općinsko vijeće
Fojnica, na sjednici održanoj dana, 14.03.2007.
godine donijelo je:

ODLUKU

ODLUKU

o pristupanju izradi Regulacijskog plana
športsko rekreacijskog centra
na lokalitetu planine Vranica – «Poljana»

o pristupanju izradi Regulacionog plana
sportsko rekreacionog centra
na lokalitetu planine Vranica – «Poljana»

Vrsta plana

Vrsta plana
Članak 1.

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i pristupa
se izradi Regulacijskog plana športsko rekreacijskog centra na lokalitetu Vranica «Poljana«,
( u daljnjem tekstu: Plan).

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i pristupa
se izradi Regulacionog plana sportsko rekreativnog centra na lokalitetu Vranica «Poljana«, (
u daljem tekstu: Plan).

Članak 2.

Član 2.

Izradi Plana prethodi izrada geodetskog
elaborata, koga razmatra Općinsko vijeće, na
prijedlog ovlaštene projektne kuće.

Izradi Plana prethodi izrada geodetskog
elaborata, koga razmatra Općinsko vijeće, na
prijedlog ovlaštene projektne kuće.

Granice područja za koji se Plan radi

Granice područja za koji se Plan radi

Članak 3.

Član 3.

Granica športsko rekreacijskog centra za koje
se Plan radi obuhvata katastarske parcele:
3978, pašnjak 4 klase, površine
6.099 m2,
3979, pašnjak 4 klase, površine
7.058 m2,
3981, šuma 3 klase,
površine
7.337 m2,
3982, pašnjak 4 klase, površine
95.967 m2,
3074, pašnjak 4 klase, površine 1.007500 m2,
što sveukupno iznosi:
1.123961 m2.

Granica sportsko rekreacionog centra za koje
se Plan radi obuhvata katastarske parcele:
3978, pašnjak 4 klase, površine
6.099 m2,
3979, pašnjak 4 klase, površine
7.058 m2,
3981, šuma 3 klase,
površine
7.337 m2,
3982, pašnjak 4 klase, površine
95.967 m2,
3074, pašnjak 4 klase, površine 1.007500 m2,
što sveukupno iznosi:
1.123961 m2.

Smjernice za izradu Plana

Smjernice za izradu Plana

Članak 4.

Član 4.

Zbog
visokog stupnja
nelegalne
i
neprimjerene gradnje, koja ugrožava temeljnu
namjenu ovog prostora, na predviđenom
prostoru treba definirati sadržaje sukladno
slijedećim programima:

Zbog
visokog stupnja
nelegalne
i
neprimjerene gradnje koja ugrožava osnovnu
namjenu ovog prostora, na predviđenom
prostoru treba definisati sadržaje u skladu sa
sljedećim programima:

30.01.2007. godine
-

-

Službene novine Općine Fojnica

turističko ugostiteljski objekte locirati u
centralnom dijelu prostora,
skijaške staze locirati i prilagoditi terenu
sukladno normativima,
za parking motornih vozila osigurati
površinu prema normativima,
riješiti interni promet,
katnost vikend objekata ne bi trebala
preći P + 1, uz postojeće vikend objekte
planirati lokaciju za buduću izgradnju
istih,
ostale sadržaje locirati tako da čine
funkcionalnu i urbanističku cjelinu,
cjelokupan prostor opremiti potrebnim
mrežama komunalne infrastrukture.

Rok za izradu Plana

-

-

Broj 2

Stranica 3

turističko ugostiteljski objekt locirati u
centralnom dijelu prostora,
skijaške staze locirati i prilagoditi terenu
u skladu sa normativima,
za parkiranje motornih vozila obezbjediti površinu prema normativima,
riješiti interni saobraćaj,
spratnost vikend objekata ne bi trebala
preći P + 1, uz postojeće vikend objekte
planirati lokaciju za buduću izgradnju
istih,
ostale sadržaje locirati tako da čine
funkcionalnu i urbanističku cjelinu,
cjelokupan prostor opremiti potrebnim
mrežama komunalne infrastrukture.

Rok za izradu Plana

Članak 5.
Rok za:
- donošenje Projektnog programa za
izradu regulacijskog plana je 30 dana od
dana donošenja ove odluke i potpisa
ugovora za izradu Plana,
- izradu Nacrta plana je 3 mjeseca od
verifikacije programa,
- prijedlog plana je 30 dana od provedene
javne rasprave o planu.

Član 5.
Rok za:
- donošenje Projektnog programa za
izradu Regulacionog plana je 30 dana
od dana donošenja ove odluke i potpisa
ugovora za izradu Plana,
- izradu Nacrta plana 3 mjeseca od
verifikacije programa,
- prijedlog plana je 30 dana od provedene
javne rasprave o planu,

Način osiguranja sredstava za izradu
Plana

Način osiguranja sredstava za izradu
Plana

Članak 6.

Član 6.

Sredstva za pripremu i izradu Plana u iznosu
od cca 100.000,00 KM osigurat će Općina
Fojnica putem krajnjih investitora.

Sredstva za pripremu i izradu Plana u iznosu
od cca 100.000,00 KM osigurat će Općina
Fojnica putem krajnjih investitora.

Nositelj pripreme Plana i Nositelj izrade

Nosilac pripreme Plana i Nosilac izrade

Članak 7.

Članak 7.

Nositelj pripreme za izradu Plana je Općinski
načelnik.
Nositelj
izrade plana
je ovlaštena
organizacija za izradu planova, koja sukladno
Zakonu o javnim nabavkama dostavi najpovoljniju ponudu za izradu Plana.

Nosilac pripreme za izradu Plana je Općinski
načelnik.
Nosilac izrade plana je ovlaštena organizacija
za izradu planova, koja u skladu sa Zakonom o
javnim nabavkama dostavi najpovoljniju ponudu
za izradu Plana.

30.03.2007. godine
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Donošenje Plana
Članak 8.

Broj 2

Stranica 4

Donošenje Plana
Član 8.

Nositelj izrade Plana će pripremiti Projektni
program za izradu Regulacijskog plana te ga
dostaviti Nositelju pripreme.
Nositelj izrade Plana će izraditi koncept
plana temeljem utvrđenih smjernica i projektnog
programa i ponuditi ga nositelju pripreme za
izradu Plana.
Nositelj pripreme će utvrditi Nacrt plana i
podnijeti ga Općinskom vijeću na usvajanje i
stavljanje na javni uvid i raspravu u trajanju od
30 dana.
Članak 9.

Nosilac izrade Plana će pripremiti Projektni
program za izradu Regulacionog plana te ga
dostaviti Nosiocu pripreme.
Nosilac izrade plana će izraditi koncept plana
na osnovu utvrđenih smjernica i projektnog
programa i ponudit ga nosiocu pripreme za
izradu Plana.
Nosilac pripreme će utvrditi Nacrt plana i
podnijeti ga Općinskom vijeću na usvajanje i
stavljanje na javni uvid i raspravu u trajanju od
30 dana.
Član 9.

Temeljem rezultata javne rasprave i stajališta
o Nacrtu plana nositelj pripreme za izradu plana
utvrdit će Prijedlog plana i podnijeti ga
Općinskom vijeću na usvajanje.

Na osnovu rezultata javne rasprave i stava
o Nacrtu plana nosilac pripreme za izradu plana
utvrdit će Prijedlog plana i podnijeti ga
Općinskom vijeću na usvajanje.

Ostale odredbe

Ostale odredbe

Članak 10.

Član 10.

Subjekti planiranja su: Kanton Središnja
Bosna, Općina Fojnica, RRC Fojnica, Aquva
Reumal, Javno komunalno poduzeće «Šćona»
d.o.o. Fojnica, vlasnici izgrađenih objekata,
potencijalni investitori i drugi zainteresirani
subjekti koji iskažu svoj interes.

Subjekti planiranja su: Srednjobosanski
Kanton, Općina Fojnica, RRC Fojnica, Aquva
Reumal, Javno komunalno preduzeće «Šćona»
d.o.o. Fojnica, vlasnici izgrađenih objekata,
potencijalni investitori i drugi zainteresovani
subjekti koji iskažu svoj interes.

Članak 11.

Član 11.

Utvrđuje se režim zabrane gradnje do
donošenja Plana.
Članak 12.

Utvrđuje se režim zabrane građenja do
donošenja Plana.
Član 12.

Sastavni dio ove Odluke je grafički prilog R
1:1000.
Članak 13.

Sastavni dio ove Odluke je grafički prilog
R 1:1000.
Član 13.

Ova Odluka stupa na snagu drugog dana
od dana donošenja, a naknadno će se
objaviti na oglasnoj ploči Općine Fojnica i
«Službenim novinama Općine Fojnica».

Ova Odluka stupa na snagu drugog dana od
dana donošenja, a naknadno će se objaviti na
oglasnoj ploči Općine Fojnica i «Službenim
novinama Općine Fojnica.»

Broj:01- 05-179-12/07

Broj:01- 05-179-12/07
Fojnica, 20.3.2007. godine

Fojnica, 20, ožujka 2007. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, graf. ing. v. r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, graf. ing. s.r.

30.03.2007. godina

Službene novine Općine Fojnica

Temeljem članka 27. točka 16. Statuta
Općine Fojnica i članka 41. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća, Općinsko vijeće Fojnica na
sjednici održanoj dana 14, ožujka 2007. godine
donijelo je:

Broj 2

Stranica 5

Na osnovu člana 27. tačka 16. Statuta Općine
Fojnica i člana 41. Poslovnika o radu Općinskog
vijeća, Općinsko vijeće Fojnica na sjednici
održanoj dana 14.03.2007. godine donijelo je:

ODLUKU

ODLUKU

o usvajanju prijedloga o dodjeli priznanja
Zlatna plaketa Općine Fojnica

o usvajanju prijedloga o dodjeli priznanja
Zlatna plaketa Općine Fojnica

Članak 1.

Član 1.

Općinsko vijeće Fojnica usvaja prijedlog
Zaključka o dodjeli priznanja ZLATNA
PLAKETA OPĆINE FOJNICA, koje je donijelo
povjerenstvo za priznanja Općine Fojnica.

Općinsko vijeće Fojnica usvaja prijedlog
Zaključka o dodjeli priznanja
ZLATNA
PLAKETA OPĆINE FOJNICA, koji je donijela
komisija za priznanja Općine Fojnica.

Članak 2.

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke je Zaključak
povjerenstva za priznanja Općine Fojnica.

Sastavni dio ove Odluke je Zaključak
komisije za priznanja Općine Fojnica.

Članak 3.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
naknadno će se objaviti na oglasnoj ploči
Općine Fojnica i «Službenim novinama Općine
Fojnica.»

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
naknadno će se objaviti na oglasnoj ploči
Općine Fojnica i «Službenim novinama Općine
Fojnica.»

Broj: 01-05-179-11/07
Fojnica, 20, ožujka 2007. godine

Broj: 01-05-179-11/07
Fojnica, 20.03. 2007. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA

Vinko Protuđer, graf. ing. v.r.
Temeljem članka 27. stavak 1. točka 12.
Statuta Općine Fojnica i članka 39.
Poslovnika o radu, Općinsko vijeće Fojnica
na sjednici održanoj dana 14, ožujka 2007.
godine donijelo je:
ODLUKU
o imenovanju povjerenstva za mlade
Članak 1.
U povjerenstvo za mlade imenuju se:
1. Angela Biberdžić, predsjednik povjer.
2. Almir Zulum, član,

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, graf. ing. s. r.
Na osnovu člana 27. stav 1. tačka 12. Statuta
Općine Fojnica i člana 39. Poslovnika o radu,
Općinsko vijeće Fojnica na sjednici održanoj
dana 14. 3. 2007. godine donijelo je:

ODLUKU
o imenovanju komisije za mlade
Član 1.
U komisiju za mlade imenuju se:
1. Biberdžić Angela, predsjednik komisije
2. Zulum Almir, član,

30.03.2007. godina
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3. Ismar Bratić, član,
4. Josip Tuka, član,
5. Samir Kučuk, član.

Broj 2

Stranica 6

3. Bratić Ismar, član,
4. Tuka Josip, član,
5. Kučuk Samir, član.

Članak 2.

Član 2.

Mandat povjerenstva traje do isteka
vijećničkog mandata vijećnicima Općinskog
vijeća Fojnica, koji se nalaze u sastavu
povjerenstva, iz članka 1. ove Odluke.

Mandat komisije traje do isteka vijećničkog
mandata vijećnicima Općinskog vijeća Fojnica,
koji se nalaze u sastavu komisije, iz člana 1. ove
Odluke.

Članak 3.

Član 3.

Djelokrug rada povjerenstva iz članka 1. ove
Odluke je slijedeći:
- procjena potreba i interesa mladih,
planiranje, razvoj i primjena programa
omladinske politike,
- zastupanje interesa i prava omladine i
njihovo institucionalno sudjelovanje u
životu i radu Općine Fojnica,
- animiranje mladih za omladinski rad,
aktivnost i djelatnosti,
- informiranost mladih,
- koordinacija i realizacija omladinskih
projekata i programa od općeg interesa,
- prati i nadzire realizaciju i provedbu
odluka, koje se odnose na mlade,
- koordinacija sa mjerodavnim tijelima i
organizacijama u Kantonu, Federaciji
BiH,
- koordinacija i suradnja sa međunarodnim, humanitarnim i nevladinim
organizacijama iz oblasti omladinskog
rada,
- suradnja sa omladinskim sektorom na
razini Kantona, Federacije BiH,
- međunarodna omladinska suradnja.

Djelokrug rada komisije iz člana 1. ove
Odluke je slijedeći:
- procjena potreba i interesa mladih,
planiranje, razvoj i primjena programa
omladinske politike,
- zastupanje interesa i prava omladine i
njihovo institucionalno učešće u životu i
radu Općine Fojnica,
- animiranje mladih za omladinski rad,
aktivnost i djelatnosti,
- informisanost mladih,
- koordinacija i realizacija omladinskih
projekata i programa od općeg interesa,
- prati i nadzire realizaciju i provođenje
odluka, koje se odnose na mlade,
- koordinacija sa nadležnim organima i
organizacijama u Kantonu, Federaciji
BiH,
- koordinacija i saradnja sa međunarodnim, humanitarnim i nevladinim
organizacijama iz oblasti omladinskog
rada,
- saradnja sa omladinskim sektorom na
nivou Kantona, Federacije BiH,
- međunarodna omladinska saradnja.

Članak 4.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
naknadno će se objaviti na oglasnoj ploči
Općine Fojnica i «Službenim novinama Općine
Fojnica.»

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
naknadno će se objaviti na oglasnoj ploči
Općine Fojnica i «Službenim novinama Općine
Fojnica.»

Broj: 01-05-179-13/07
Fojnica, 20, ožujka 2007. godine

Broj: 01-05-179-13/07
Fojnica, 20.3.2007. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, graf. ing. v. r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, graf. ing. s. r.

30.03.2007. godina

Službene novine Općine Fojnica

Temeljem članka 27. stavak 1. Statuta
Općine Fojnica i članka 41. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća, Općinsko vijeće Fojnica na
sjednici održanoj dana 14, ožujka 2007. godine,
donijelo je:

Broj 2

Stranica 7

Na osnovu člana 27. stav 1. Statuta Općine
Fojnica i člana 41. Poslovnika o radu Općinskog
vijeća, Općinsko vijeće Fojnica na sjednici
održanoj dana 14.03.2007. godine, donijelo je:

ODLUKU

ODLUKU

o pristupanju izradi omladinske politike
Općine Fojnica sa akcijskim planom
za period 2008. – 2010. godine

o pristupanju izradi omladinske politike
Općine Fojnica sa akcijskim planom
za period 2008. – 2010. godine

Članak 1.

Član 1.

Pristupa se izradi omladinske politike Općine
Fojnica sa akcijskim planom za period 2008. –
2010. godine.

Pristupa se izradi omladinske politike Općine
Fojnica sa akcijskim planom za period 2008. –
2010. godine.

Članak 2.

Član 2.

Cilj izrade omladinske politike je utvrđivanje
strategije za provedbu aktivnosti na poboljšanju
statusa mladih Općine Fojnica, kao i rješavanje
problema omladine.

Cilj izrade omladinske politike je utvrđivanje
strategije za provedbu aktivnosti na poboljšanju
statusa mladih Općine Fojnica, kao i rješavanje
problema omladine.

Članak 3.

Član 3.

Prijedlog omladinske politike iz članka 1.
ove Odluke priprema radna grupa, koju će
svojim rješenjem imenovati načelnik Općine
Fojnica, uz učešće povjerenstva za mlade
Općinskog vijeća Fojnica.
Stručnu pomoć radnoj grupi u izradi
prijedloga
omladinske
politike,
pored
povjerenstva za mlade Općinskog vijeća
Fojnica, pružit će: općinska administrativna
služba, prosvjetne, kulturne, športske i druge
institucije, omladinske i nevladine organizacije i
njihova tijela.

Prijedlog omladinske politike iz člana 1. ove
Odluke priprema radna grupa, koju će svojim
rješenjem imenovati načelnik Općine Fojnica,
uz učešće komisije za mlade Općinskog vijeća
Fojnica.
Stručnu pomoć radnoj grupi u izradi
prijedloga omladinske politike,
pored
komisije za mlade Općinskog vijeća Fojnica,
pružit će: općinska administrativna služba,
prosvjetne, kulturne, športske i druge institucije,
omladinske i nevladine organizacije i njihovi
organi.

Članak 4.

Član 4.

Prijedlog omladinske politike definirat će
posebne programe iz različitih oblasti
omladinskog života i zanimanja, a posebno u
slijedećim oblastima: zapošljavanje, socijalna i
zdravstvena skrb, stručni rad i usavršavanje,
obogaćivanje sadržaja slobodnog vremena
mladih, šport, kultura i drugo.
Programima iz stavka 1. ovog članka naročito
će biti utvrđeno:

Prijedlog omladinske politike definirat će
posebne programe iz različitih oblasti
omladinskog života i zanimanja, a posebno u
slijedećim oblastima: zapošljavanje, socijalna i
zdravstvena zaštita, stručni rad i usavršavanje,
obogaćivanje sadržaja slobodnog vremena
mladih, sport, kultura i drugo.
Programima iz stava 1. ovog člana naročito
će biti utvrđeno:

30.03.2007. godina
-

-

Službene novine Općine Fojnica

zadaci i mjere za realizaciju omladinske
politike po oblastima,
opći, materijalni, kadrovski, prostorni i
drugi uvjeti za njihovo ostvarivanje,
institucije mjerodavne za realizaciju
programa omladinske politike,
suradnja sa omladinskim organizacijama,
sadržaj i obim omladinskih projekata i
manifestacija, koje se financiraju ili
sufinanciraju iz javnih sredstava,
izvršitelji programa, način njihovog
izbora i rokovi za realizaciju,
vrijeme za koje se donosi program i plan
aktivnosti.

-

-

Broj 2

Stranica 8

zadaci i mjere za realizaciju omladinske
politike po oblastima,
opći, materijalni, kadrovski, prostorni i
drugi uvjeti za njihovo ostvarivanje,
institucije nadležne za realizaciju
programa omladinske politike,
suradnja sa omladinskim organizacijama,
sadržaj i obim omladinskih projekata i
manifestacija, koje se finansiraju ili
sufinansiraju iz javnih sredstava,
izvršitelji programa, način njihovog
izbora i rokovi za realizaciju,
vrijeme za koje se donosi program i plan
aktivnosti.

Članak 5.

Član 5.

U cilju izrade omladinske politike, radna
grupa može imenovati radna tijela, kao nositelje
izrade pojedinih projektnih aktivnosti.
Radna tijela, koja su nositelji pojedinih
projektnih aktivnosti iz prethodnog stavka,
dužna su se redovno međusobno informirati o
obavljenom poslu i preko radne grupe redovno
informirati načelnika Općine o tijeku izrade
omladinske politike.

U cilju izrade omladinske politike, radna
grupa može imenovati radna tijela, kao nositelje
izrade pojedinih projektnih aktivnosti.
Radna tijela, koja su nositelji pojedinih
projektnih aktivnosti iz prethodnog stavka,
dužna su se redovno međusobno informirati o
obavljenom poslu i preko radne grupe redovno
informirati načelnika Općine o tijeku izrade
omladinske politike.

Članak 6.

Član 6.

Radna grupa, uz pomoć povjerenstva za
mlade Općinskog vijeća Fojnica, će sprovesti
javni uvid i raspravu o prijedlogu omladinske
politike, a nakon toga dokument podnijeti
Općinskom vijeću na usvajanje.

Radna grupa , uz pomoć komisije za
mlade Općinskog vijeća Fojnica, će sprovesti
javni uvid i raspravu o prijedlogu omladinske
politike, a nakon toga dokument podnijeti
Općinskom vijeću na usvajanje.

Članak 7.

Član 7.

Pozivaju se svi subjekti iz članka 3. stavak 2.
ove Odluke da se aktivno uključe u proces
izrade omladinske politike Općine Fojnica.

Pozivaju se svi subjekti iz člana 3. stav 2. ove
Odluke da se aktivno uključe u proces izrade
omladinske politike Općine Fojnica.

Članak 8.

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana donošenja, a naknadno će se objaviti na
oglasnoj ploči Općine Fojnica i «Službenim
novinama Općine Fojnica.»

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana donošenja, a naknadno će se objaviti na
oglasnoj ploči Općine Fojnica i «Službenim
novinama Općine Fojnica.»

Broj: 01-05-179-9/07
Fojnica, 20, ožujka 2007. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, graf ing. v. r.

Broj:01-05-179-9/07
Fojnica, 20.3. 2007. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, graf ing. s. r.

30.03.2007. godina

Službene novine Općine Fojnica

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom
uređenju («Službene novine Kantona Središnja
Bosna», broj: 11/05), članka 27. Statuta Općine
Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica, na sjednici
održanoj dana 14, ožujka 2007. godine donijelo
je:

Broj 2

Stranica 9

Na osnovu člana 96. Zakona o prostornom
uređenju («Službene novine Srednjobosanskog
Kantona», broj: 11/05), člana 27. Statuta Općine
Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica, na sjednici
održanoj dana 14.03. 2007. godine donijelo je:

ODLUKU

ODLUKU

o odobravanju sanacije i rekonstrukcije
objekta « Jezero»

o odobravanju sanacije i rekonstrukcije
objekta « Jezero»

Članak. 1

Član.

Ovom Odlukom pristupa se radovima na
sanaciji i rekonstrukciji objekta «Jezero», na
način i pod uvjetima tako da se:

Ovom Odlukom pristupa se radovima na
sanaciji i rekonstrukciji objekta «Jezero», na
način i pod uvjetima tako da se:

-

vrše radovi, kojima će se mijenjati
konstruktivni elementi,
uvođenje novih instalacija,
ugradnja nove opreme,
promjena namjene, kao i vanjskog
izgleda građevine.

-

vrše radovi, kojima će se mijenjati
konstruktivni elementi,
uvođenje novih instalacija,
ugradnja nove opreme,
promjena namjene, kao i vanjskog
izgleda građevine.

Članak 2.

Član 2.

Zadužuje se Općinski načelnik da ustupi
projektni zadatak za izradu projektne
dokumentacije, sukladno Zakonu o javnim
nabavkama BiH.
Članak 3.

Zadužuje se Općinski načelnik da ustupi
projektni zadatak za izradu projektne
dokumentacije, u skladu sa Zakonom o javnim
nabavkama BiH.
Član 3.

Na urađeno idejno rješenje, suglasnost daje
Općinsko vijeće».
Članak 4.

Na urađeno idejno rješenje, saglasnost daje
Općinsko vijeće.
Član 4.

Sredstva za sanaciju i rekonstrukciju objekta
«Jezero», bit će predviđena proračunom Općine
za 2007. godinu.
Članak 5.

Sredstva za sanaciju i rekonstrukciju objekta
«Jezero», bit će predviđena budžetom Općine za
2007. godinu.
Član 5.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a naknadno će se objaviti na oglasnoj
ploči Općine Fojnica i «Službenim novinama
Općine Fojnica.»

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a naknadno će se objaviti na oglasnoj
ploči Općine Fojnica i «Službenim novinama
Općine Fojnica.»

Broj: 01-05-179-16/07
Fojnica, 20, ožujka 2007. godine

Broj: 01-05-179-16/07
Fojnica, 20.3.2007. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA

Vinko Protuđer, graf. ing. v. r.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA
Protuđer Vinko, graf. ing. s. r.

30.03.2007. godina

Službene novine Općine Fojnica

Broj 2

Stranica 10

Temeljem članka 45.Zakona o građevnom
zemljištu, («Službene novine Federacije BiH»,
broj: 25/03 i 16/04), članka 13. Odluke o
građevnom zemljištu, (Odluka broj: 01-231194/05 od 16.03.2005. godine), članka 27.
Statuta Općine Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica
na sjednici održanoj dana 14, ožujka 2007.
godine donijelo je:

Na osnovu člana 45. Zakona o građevinskom
zemljištu, («Službene novine Federacija BiH »,
broj: 25/03 i 16/04), člana 13. Odluke o
građevinskom
zemljištu, (Odluka broj: 0123-1194/05 od 16.03.2005. godine), člana 27.
Statuta Općine Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica
na sjednici održanoj dana 14.03.2007. godine
donijelo je:

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu
građevnog zemljišta u državnom vlasništvu

o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu
građevinskog zemljišta u državnom
vlasništvu

Članak 1.

Član 1.

Raspisuje se natječaj za dodjelu građevnog
zemljišta radi gradnje i to:

Raspisuje se konkurs za dodjelu građevinskog
zemljišta radi građenja, i to:

1. Zemljišna parcela k.č. broj: 1554, broj
K.K. uloška 596, površine 5431 m2,
pravo raspolaganja Općine Fojnica,
2. Dio zemljišne parcele, označene kao:
k.č. broj: 26/2, zvana «gradilište», broj
k.k. uloška 1307, državna svojina 1/1,
sa pravom korištenja Skupština opštine
Fojnica, površine 3000 m2.

1. Zemljišna parcela k.č. broj: 1554, broj
K.K. uloška 596, površine 5431 m2,
pravo raspolaganja Općine Fojnica,
2. Dio zemljišne parcele, označene kao:
k.č. broj: 26/2, zvana «gradilište», broj
k.k. uloška 1307, državna svojina 1/1,
sa pravom korištenja Skupština opštine
Fojnica, površine 3000 m2.

ODLUKU

Članak 2.

Član 2.

Na parceli točke 1. članka 1. ove Odluke
gradit će se poslovni objekt prema urbanističkotehničkim uvjetima utvrđenim u načelnoj
urbanističkoj suglasnosti Službe za urbanizam,
obnovu, graditeljstvo, katastar i imovinsko
pravne poslove.
Na dijelu parcele točke 2. članka 1. ove
Odluke gradit će se autobusni kolodvor, a prema
urbanističko-tehničkim uvjetima utvrđenim
načelnom urbanističkom suglasnošću Službe za
urbanizam, obnovu, graditeljstvo, katastar i
imovinsko pravne poslove.

Na parceli tačke 1. člana 1. ove Odluke gradit
će se poslovni objekt prema urbanističkotehničkim uvjetima utvrđenim
u načelnoj
urbanističkoj saglasnosti Službe za urbanizam,
obnovu, građenje, katastar i imovinsko pravne
poslove.
Na dijelu parcele tačke 2. člana 1. ove
Odluke gradit će se autobuska stanica, a
prema urbanističko-tehničkim uvjetima utvrđenim načelnom urbanističkom saglasnošću
Službe za urbanizam, obnovu, građenje,
katastar i imovinsko pravne poslove.

Članak 3.

Član 3.

Uvjeti i način dodjele građevnog zemljišta iz
članka 1. ove Odluke definirat će Služba za
urbanizam, obnovu, graditeljstvo, katastar i
imovinsko pravne poslove, a proceduru provodi
Povjerenstvo za raspisivanje javnog natječaja
sukladno Zakonu.

Uslovi i način dodjele građevinskog
zemljišta iz člana 1. ove Odluke definisat će
Služba za urbanizam, obnovu, građenje, katastar
i imovinsko pravne poslove, a proceduru
provodi Komisija
za raspisivanje javnog
konkursa u skladu sa Zakonom

30.03.2007. godina

Službene novine Općine Fojnica
Članak 4.

Broj 2
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Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu drugog dana od
dana donošenja, a naknadno će se objaviti na
oglasnoj ploči Općine Fojnica i «Službenim
novinama Općine Fojnica.»

Ova Odluka stupa na snagu drugog dana od
dana donošenja, a naknadno će se objaviti na
oglasnoj ploči Općine Fojnica i «Službenim
novinama Općine Fojnica.»

Broj; 01-05-179-18/07
Fojnica 20, ožujka 2007. godine

Broj; 01-05-179-18/07
Fojnica 20.03. 2007. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, graf. ing. v. r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, graf. ing. s. r.

__________________________________________________________________________________
Temeljem članka 48. Zakona o građevnom
zemljištu, («Službene novine Federacije BiH»,
broj: 25/03 i 16/04), članka 13. Odluke o
građevnom zemljištu (Odluka broj: 01-231194/05, od 16.03.2005), Općinsko vijeće
Fojnica, na sjednici održanoj dana, 14, ožujka
2007. godine, donijelo je:

Na osnovu člana 48. Zakona o građevinskom
zemljištu, («Službene novine Federacije BiH»,
broj: 25/03 i 16/04), člana 13. Odluke o
građevinskom zemljištu ( Odluka broj: 01-231194/05, od 16.03.2005), Općinsko vijeće
Fojnica, na sjednici održanoj dana, 14.03.2007.
godine donijelo je:

ODLUKU

ODLUKU

o imenovanju povjerenstva za provedbu
javnog natječaja za dodjelu neizgrađenog
građevnog zemljišta radi gradnje

o imenovanju komisije za provođenje javnog
konkursa za dodjelu neizgrađenog
građevinskog zemljišta radi građenja

Članak 1.

Član 1.

Ovom Odlukom imenuje se povjerenstvo za
provedbu javnog natječaja za dodjelu
neizgrađenog građevnog zemljišta radi gradnje u
državnom vlasništvu. U povjerenstvo za
provedbu javnog natječaja za
dodjelu
neizgrađeno građevnog zemljišta u državnom
vlasništvu imenuju se:

Ovom Odlukom imenuje se komisija za
provođenje javnog konkursa za dodjelu
neizgrađenog građevinskog zemljišta radi građenja
u državnom vlasništvu.
U komisiju za provođenje javnog konkursa
za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta
u državnom vlasništvu imenuju se:

1.Ahmed Polutan, predsjednik povjerenstva,
2.Naim Softić, član,
3.Suad Pašić, član,
4.Viktor Šimunić, član,
5.Viktorija Nenadić, član.
Članak2.
Mandat povjerenstva traje četiri (4) godine,
od dana imenovanja.

1.Polutan Ahmed, predsjednik komisije,
2.Softić Naim, član,
3.Pašić Suad, član,
4.Šimunić Viktor, član,
5.Nenadić Viktorija, član.
Član 2.
Mandat komisije traje četiri (4) godine, od
dana imenovanja.

30.03.2007. godina
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Članak 3.

Član 3.

Djelatnost i nadležnost povjerenstva za
provedbu javnog natječaja je regulirana
odredbama Odluke o građevnom zemljištu.

Djelatnost i nadležnost komisije za
provođenje javnog konkursa je regulisana
odredbama Odluke o građevinskom zemljištu.

Članak 4.

Član 4.

Administrativno tehničke poslove za potrebe
povjerenstva obnaša tajnik Općinskog vijeća.

Administrativno tehničke poslove za potrebe
komisije obavlja sekretar Općinskog vijeća.

Članak 5.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana donošenja, a naknadno će se objaviti na
oglasnoj ploči Općine Fojnica i «Službenim
novinama Općine Fojnica.»

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana donošenja, a naknadno će se objaviti na
oglasnoj ploči Općine Fojnica i «Službenim
novinama Općine Fojnica.»

Broj: 01-05-179-17/07
Fojnica: 20, ožujka 2007. godine

Broj: 01-05-179-17/07
Fojnica: 20.03.2007. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, graf. ing. v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, graf. ing. s.r.

__________________________________________________________________________________
Temeljem članka 27. stavak 1. točka 12.
Statuta Općine Fojnica i članka 49. Poslovnika o
radu Općinskog vijeća, Općinsko vijeće na
sjednici održanoj dana 14, ožujka 2007. godine
donijelo je:

Na osnovu člana 27. stav 1. tačka 12. Statuta
Općine Fojnica i člana 49. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća, Općinsko vijeće Fojnica na
sjednici održanoj dana 14. 03. 2007. godine
donijelo je:

R J E Š E NJ E
o razrješenju člana povjerenstva
za nadzor nad materijalno - financijskim
poslovanjem Općine Fojnica

RJEŠENJE
o razrješenju člana komisije
za nadzor nad materijalno-finansijskim
poslovanjem Općine Fojnica

Članak 1

Član 1.

Dalibor Iviš razrješava se dužnosti člana
povjerenstva za nadzor nad materijalno
financijskim poslovanjem Općine Fojnica, koji
je imenovan Rješenjem Općinskog vijeća
Fojnica broj: 01-14-101/04 od 29, prosinca
2004. godine.
Članak 2.

Dalibor Iviš razrješava se dužnosti člana
komisije za nadzor nad materijalno -finansijskim
poslovanjem Općine Fojnica, koji je imenovan
Rješenjem Općinskog vijeća Fojnica broj: 0114-101/04 od 29.12.2004. godine.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a naknadno će se objaviti na oglasnoj ploči
Općine Fojnica i «Službenim novinama Općine
Fojnica.»

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a naknadno će se objavit na oglasnoj
ploči Općine Fojnica i «Službenim novinama
Općine Fojnica.»

Član 2.

30.03.2007. godina

Službene novine Općine Fojnica

Broj: 01- 05-179-14/07
Fojnica, 20,ožujka 2007. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, graf . ing. v. r.

Broj 2

Stranica 13

Broj: 01- 05-179-14/07
Fojnica, 20.3.2007. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, graf . ing. s.r.

___________________________________________________________________________
Temeljem članka 27. stavak 1. točka 12.
Statuta Općine Fojnica i članka 49. Poslovnika o
radu, Općinsko vijeće Fojnica na sjednici
održanoj dana 14, ožujka 2007. godine donijelo
je:

Na osnovu člana 27. stava 1. tačka 12.
Statuta Općine Fojnica i člana 49. Poslovnika
o radu, Općinsko vijeće Fojnica na sjednici
održanoj dana 14.3. 2007. godine donijelo je:

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E

o imenovanju člana povjerenstva
za nadzor nad materijalno - financijskim
poslovanjem Općine Fojnica

o imenovanju člana komisije
za nadzor nad materijalno - finansijskim
poslovanjem Općine Fojnica

Članak 1.

Član 1.

Za člana povjerenstva za nadzor nad
materijalno-financijskim poslovanjem Općine
Fojnica imenuje se Marinko Oroz, iz Lužina.

Za člana komisije za nadzor nad materijalno finansijskim poslovanjem Općine Fojnica
imenuje se Oroz Marinko, iz Lužina.

Članak 2.

Član 2.

Mandat člana povjerenstva iz članka 1. ovog
Rješenja traje do isteka vremena na koje je
imenovano povjerenstvo.

Mandat člana komisije iz člana 1. ovog
Rješenja traje do isteka vremena na koje je
imenova komisija.

Članak 3.

Član 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a naknadno će se objaviti na oglasnoj
ploči Općine Fojnica i «Službenim novinama
Općine Fojnica.»

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a naknadno će se objavit na oglasnoj
ploči Općine Fojnica i «Službenim novinama
Općine Fojnica.»

Broj: 01- 05-179-15/07
Fojnica, 20, ožujka 2007. godine

Broj: 01- 05-179-15/07
Fojnica, 20.3.2007. godine
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Temeljem članka 37. Statuta Općine
Fojnica i članka 26. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Fojnica, Općinsko vijeće
Fojnica, na sjednici održanoj dana 14,
ožujka 2007. godine, je usvojilo:

Na osnovu člana 37. Statuta Općine
Fojnica i člana 26. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Fojnica, Općinsko vijeće
Fojnica, na sjednici održanoj dana
14.03.2007. godine, je usvojilo:

PROGRAM RADA

PROGRAM RADA

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA ZA
2007. GODINU

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA ZA
2007. GODINU

Program rada Općinskog vijeća Fojnica za
razdoblje 1, siječnja 2007. do 31, prosinca 2007.
godine proizlazi iz prava, dužnosti i
odgovornosti Općinskog vijeća Fojnica, a
sukladno pozitivnim zakonskim propisima i
potrebama građana Općine Fojnica.

Program rada Općinskog vijeća Fojnica
za period 01.01.2007. do 31.12.2007. godine
proizilazi iz prava, dužnosti i odgovornosti
Općinskog vijeća Fojnica, a u skladu sa
pozitivnim
zakonskim
propisima
i
potrebama građana Općine Fojnica.
U skladu sa Zakonom o lokalnoj
samoupravi, Statutu Općine Fojnica i
Statutima Javnih ustanova i preduzeća, čiji
je osnivač Općinsko vijeće Fojnica,
Poslovnikom o radu Općinskog vijeća
Fojnica i ovim Programom rada, Općinsko
vijeće će raditi kontinuirano tokom godine
razmatrajući i usvajajući izvještaje i
predložene akte, koje će pripremiti općinske
službe za upravu, odnosno Općinski
načelnik, radna tijela Vijeća i drugi organi u
skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.
Pitanja, koja nisu utvrđena ovim
Programom rada, a ukaže se potreba za
njihovim razmatranjem i usvajanjem, bit će
uvrštena u rad sjednica Vijeća.
Isto tako, ako Skupština SBK/KSB,
Vlada i Parlament Federacije usvoji
određene zakonske i pod zakonske akte,
Vijeće će na svojim sjednicama donositi
odluke i druge akte iz svoje nadležnosti,
koje proizilaze iz navedenih propisa, a koje
će pripremiti općinske službe za upravu,
odnosno Općinski načelnik.
Općinsko vijeće razmatrat će slijedeće:
1.
Nacrt okvirnog budžeta Općine
Fojnica za period: 2007. do 2009.
godine,
Predlaže i obrađuje: služba za privredu,
stambeno - komunalne poslove, finansije
i budžet.

Sukladno
Zakonu
o
lokalnoj
samoupravi, Statutu Općine Fojnica i
Statutima Javnih ustanova i poduzeća, čiji je
utemeljitelj Općinsko vijeće Fojnica,
Poslovnikom o radu Općinskog vijeća
Fojnica i ovim Programom rada, Općinsko
vijeće će raditi kontinuirano tokom godine
razmatrajući i usvajajući izvješća i
predložene akte, koje će pripremiti općinske
službe za upravu, odnosno Općinski
načelnik, radna tijela Vijeća i druga tijela
sukladno pozitivnim zakonskim propisima.
Pitanja, koja nisu utvrđena ovim
Programom rada, a ukaže se potreba za
njihovim razmatranjem i usvajanjem, bit će
uvrštena u rad sjednica Vijeća.
Isto tako, ako Sabor KSB/SBK, Vlada i
Parlament Federacije usvoji određene
zakonske i pod zakonske akte, Vijeće će na
svojim sjednicama donositi odluke i druge
akte iz svoje mjerodavnosti, koje proizlaze
iz navedenih propisa, a koje će pripremiti
općinske službe za upravu, odnosno
Općinski načelnik.

1.

Općinsko vijeće razmatrat će slijedeće:
Nacrt okvirnog proračuna Općine
Fojnica za razdoblje: 2007. do 2009.
godine,
Predlaže i obrađuje: služba za gospodarstvo, stambeno - komunalne poslove,
financije i proračun
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Rok: februar 2007. godine

Rok: veljača 2007. godine
2.

Program rada Općinskog vijeća
Fojnica za 2007. godinu
Predlaže i obrađuje: predsjednik Općinskog vijeća. Rok: ožujak 2007. godine

2.

Program rada Općinskog vijeća
Fojnica za 2007. godinu
Predlaže i obrađuje: predsjednik Općinskog vijeća. Rok: mart 2007. godine

3.

Program rada Općinskog načelnika
za 2007. godinu
Predlaže i obrađuje: Općinski načelnik.
Rok: travanj 2007. godine

3.

Program rada Općinskog načelnika
za 2007. godinu
Predlaže i obrađuje: Općinski načelnik.
Rok: april 2007. godine

4.

Odluka o usvajanju proračuna
Općine Fojnica za 2007. godinu
Predlaže i obrađuje: služba za gospodarstvo, stambeno - komunalne poslove,
financije i proračun
Rok: ožujak 2007. godine

4.

Odluka o usvajanju budžeta Općine
Fojnica za 2007. godinu
Predlaže i obrađuje: služba za privredu,
stambeno - komunalne poslove, finansije
i budžet.
Rok: mart 2007. godine

5.

Odluka o izvršenju proračuna
Općine Fojnica za 2006. godinu
Predlaže i obrađuje: služba za gospodarstvo, stambeno – komunalne poslove,
financije i proračun
Rok: travanj 2007. godine

5.

Odluka o izvršenju budžeta Općine
Fojnica za 2006. godinu
Predlaže i obrađuje: služba za privredu,
stambeno - komunalne poslove, finansije
i budžet.
Rok: april 2007. godine

6.

Tromjesečna izvješća o izvršenju
proračuna Općine Fojnica za 2007.
godinu
Predlaže i obrađuje: služba za gospodarstvo, stambeno - komunalne poslove,
financije i proračun
Rokovi: I kvartal - svibanj, II kvartal kolovoz, III kvartal - studeni 2007.
godine

6.

Tromjesečni izvještaji o izvršenju
budžeta Općine Fojnica za 2007. godinu.

7.

Odluka o izmjenama, dopunama i
realizaciji regulacijskih planova u 2007.
godini
Predlaže i obrađuje:služba za urbanizam,
obnovu, graditeljstvo, katastar i imovinsko pravne poslove.
Rok: po potrebi i prijedlogu službe.

7.

Odluka o izmjenama, dopunama i
realizaciji regulacionih planova u 2007.
godini
Predlaže i obrađuje: služba za
urbanizam, obnovu, građenje, katastar i
imovinsko pravne poslove.
Rok: po potrebi i prijedlogu službe

8.

Rješenja o dodjeli neizgrađenog
građevnog zemljišta s ciljem izgradnje
stambenih ili poslovnih objekata

8.

Rješenja o dodjeli neizgrađenog
građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje
stambenih ili poslovnih objekata

Predlaže i obrađuje: služba za privredu,
stambeno - komunalne poslove, finansije
i budžet.
Rokovi: I kvartal - maj, II kvartal august, III kvartal - novembar 2007.
godine
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Predlaže i obrađuje: služba za urbanizam, obnovu, graditeljstvo, katastar i
imovinsko pravne poslove.
Rok: rujan 2007.godine za prikupljene
zahtjeve, ostali prijedlozi po potrebi i
prijedlogu službe.

Predlaže i obrađuje: služba za
urbanizam, obnovu, građenje, katastar i
imovinsko pravne poslove.
Rok: septembar 2007. godine za
prikupljene zahtjeve, ostali
prijedlozi
po potrebi i prijedlogu službe

9. Pravilnik
o
unutarnjem
ustroju
jedinstvenog općinskog tijela uprave i
ostalih službi Općine Fojnica
Predlaže i obrađuje: Općinski načelnik i
povjerenstvo za izradu Pravilnika
Rok: svibanj 2007. godine

9. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji
jedinstvenog općinskog organa uprave i
ostalih službi Općine Fojnica
Predlaže i obrađuje: Općinski načelnik i
komisija za izradu Pravilnika
Rok: maj 2007. godine

10. Odluka o utvrđivanju platnih razreda i
koeficijenata
za
plaće
državnih
službenika i namještenika u službama
Općine Fojnica za 2007. godinu
Predlaže i obrađuje: služba za gospodarstvo, stambeno - komunalne poslove,
financije i proračun
Rok: lipanj 2007. godine

10. Odluka o utvrđivanju platnih razreda i
koeficijenata
za
plaće
državnih
službenika i namještenika u službama
Općine Fojnica za 2007. godinu
Predlaže i obrađuje: služba za privredu,
stambeno - komunalne poslove, finansije
i budžet.
Rok: juni 2007. godine

11. Izvješće o radu Općinskog vijeća
Fojnica za 2006. godinu
Predlaže i obrađuje: predsjednik i tajnik
Općinskog vijeća
Rok: travanj 2007. godine

11. Izvještaj o radu Općinskog vijeća
Fojnica za 2006. godinu
Predlaže i obrađuje: predsjednik i
sekretar Općinskog vijeća
Rok: april 2007. godine

12. Izvješće o radu Općinskog načelnika za
2006. godinu
Predlaže i obrađuje: Općinski načelnik i
općinske službe
Rok: svibanj 2007. godine

12.

13. Izvješće o radu za 2006. godinu i
planom rada za 2007. godinu JU za
predškolski odgoj i prosvjetu djece
Fojnica
Predlaže i obrađuje: JU za predškolski
odgoj i prosvjetu djece Fojnica
Rok: travanj 2007. godine

13. Izvještaj o radu za 2006. godinu i
planom rada za 2007. godinu JU za
predškolsko vaspitanje i obrazovanje
djece Fojnica
Predlaže i obrađuje: JU za predškolsko
vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica
Rok: april 2007. godine

14. Izvješće o radu za 2006. godinu i
planom rada za 2007. godinu
Vatrogasnog društva Fojnica
Predlaže i obrađuje: Vatrogasno društvo
Fojnica i služba za opću upravu,

14. Izvještaj o radu za 2006. godinu i
planom rada za 2007. godinu
Vatrogasnog društva Fojnica
Predlaže i obrađuje: Vatrogasno društvo
Fojnica i služba za opću upravu

Izvještaj o radu Općinskog načelnika
za 2006. godinu
Predlaže i obrađuje: Općinski načelnik i
Općinske službe
Rok: maj 2007 godine
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društvene djelatnosti, civilnu zaštitu i
zajedničke poslove
Rok: travanj 2007. godine

društvene djelatnosti, civilnu zaštitu i
zajedničke poslove
Rok: april 2007. godine

15. Izvješće o radu za 2006. godinu i
planom rada za 2007. godinu Javnog
komunalnog poduzeća "Šćona" d.o.o.
Fojnica
Predlaže i obrađuje: JKP "Šćona" d.o.o.
Fojnica
Rok: svibanj 2007. godine

15. Izvještaj o radu za 2006. godinu i
planom rada za 2007. godinu Javnog
komunalnog preduzeća "Šćona" d.o.o.
Fojnica
Predlaže i obrađuje: JKP "Šćona" d.o.o.
Fojnica
Rok: maj 2007. godine

16. Izvješće o radu za 2006. godinu i
planom rada za 2007. godinu JU Dom
zdravlja. Fojnica
Predlaže i obrađuje: JU Dom zdravlja
Fojnica
Rok: svibanj 2007. godine

16. Izvještaj o radu za 2006. godinu i
planom rada za 2007. godinu JU Dom
zdravlja. Fojnica
Predlaže i obrađuje: JU Dom zdravlja
Fojnica
Rok: maj 2007. godine

17. Izvješće o radu za 2006. godinu i
planom rada za 2007. godinu JU
«Ljekarna-Apoteka» Fojnica
Predlaže i obrađuje: JU «LjekarnaApoteka» Fojnica
Rok: svibanj 2007. godine

17. Izvještaj o radu za 2006. godinu i
planom rada za 2007. godinu JU
«Ljekarna-Apoteka» Fojnica
Predlaže i obrađuje: JU «LjekarnaApoteka» Fojnica
Rok: maj 2007. godine

18. Izvješće o radu za 2006. godinu i
planom rada za 2007. godinu Javnog
poduzeća «Veterinarska stanica» d.o.o.
Fojnica
Predlaže i obrađuje: Javno poduzeće
«Veterinarska stanica» d.o.o. Fojnica
Rok: travanj 2007. godine

18. Izvještaj o radu za 2006. godinu i
planom rada za 2007. godinu Javnog
preduzeća «Veterinarska stanica» d.o.o.
Fojnica
Predlaže i obrađuje: Javno preduzeće
«Veterinarska stanica» d.o.o. Fojnica
Rok: april 2007. godine

19. Plan raspodjele sredstava za asfaltiranje
i održavanje cesta u Općini Fojnica
Predlaže i obrađuje: Općinski načelnik
Rok: svibanj 2007. godine

19. Plan raspodjele sredstava za asfaltiranje
i održavanje putova u Općini Fojnica
Predlaže i obrađuje: Općinski načelnik
Rok: maj 2007. godine

20. Informacija o stanju sigurnosti u 2006.
godini sa procjenom za 2007. godinu na
teritoriju Općine Fojnica, te načinu
uredovanja prometa u gradu
Predlaže i obrađuje: Policijska stanica
Fojnica i služba za opću upravu,
društvene djelatnosti, civilnu zaštitu i
zajedničke poslove
Rok: travanj 2007. godine

20. Informacija o stanju bezbjednosti u
2006. godini sa procjenom za 2007.
godinu na teritoriju Općine Fojnica, te
načinu uredovanja saobraćaja u gradu
Predlaže i obrađuje: Policijska stanica
Fojnica i služba za opću upravu, civilnu
zaštitu i zajedničke poslove
Rok: april 2007. godine
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21. Izvješće o radu za 2006. godinu i
planom rada za 2007. godinu športskih
klubova u Fojnici, korisnika općinskih
proračunskih sredstava
Predlaže i obrađuju: športski klubovi
Rok: svibanj 2007. godine

21. Izvještaj o radu za 2006. godinu i
planom rada za 2007. godinu sportskih
klubova u Fojnici, korisnika općinskih
budžetskih sredstava
Predlaže i obrađuju: sportski klubovi
Rok: maj 2007. godine

22. Izvješće o radu za 2006. godinu J.U.
Zavod «Drin» Fojnica i J.U. Zavod
«Bakovići» Fojnica
Rok: lipanj 2007. godine

22. Izvještaj o radu za 2006. godinu J.U.
Zavod «Drin» Fojnica i J.U. Zavod
«Bakovići» Fojnica
Rok: juni 2007. godine

23. Izvješće o radu za 2006. godinu RRC
«Reumal» Fojnica
Rok: lipanj 2007. godine

23. Izvještaj o radu za 2006. godinu RRC
«Reumal» Fojnica
Rok: juni 2007. godine

24. Izvješće o radu za 2006. godinu i
planom rada za 2007. godinu Centra (u
osnutku) za socijalni rad Fojnica
Predlaže i obrađuje: služba za opću
upravu, društvene djelatnosti, civilnu
zaštitu i zajedničke poslove
Rok: rujan 2007. godine

24. Izvještaj o radu za 2006. godinu i
planom rada za 2007. godinu Centra (u
osnivanju) za socijalni rad Fojnica
Predlaže i obrađuje: služba za opću
upravu, društvene djelatnosti, civilnu
zaštitu i zajedničke poslove
Rok: septembar 2007. godine

25. Izvješće o stanju obnove na području
Općine Fojnica za 2006. godinu i
planom rada za 2007. godinu
Predlaže i obrađuje: služba za
urbanizam, obnovu, graditeljstvo, katastar i imovinsko pravne poslove.
Rok: lipanj 2007. godine

25. Izvještaj o stanju obnove na području
Općine Fojnica za 2006. godinu i
planom rada za 2007. godinu
Predlaže i obrađuje:služba za urbanizam,
obnovu, građenje, katastar i imovinsko
pravne poslove.
Rok: juni 2007. godine

26. Rasprava o nacrtu srednjoročne strategije razvoja Općine Fojnica
Predlaže i obrađuje:
• služba za opću upravu, društvene
djelatnosti, civilnu zaštitu i zajedničke poslove
• služba za urbanizam, obnovu,
graditeljstvo, katastar i imovinsko
pravne poslove
• služba za gospodarstvo, stambeno komunalne poslove, financije i
proračun
Rok: rujan 2007. godine

26. Rasprava
o
nacrtu
srednjoročne
strategije razvoja Općine Fojnica
Predlaže i obrađuje:
• služba za opću upravu, društvene
djelatnosti,
civilnu
zaštitu
i
zajedničke poslove
• služba za urbanizam, obnovu,
građenje, katastar i imovinsko
pravne poslove
• služba za privredu, stambeno komunalne poslove, finansije i
budžet.
Rok: septembar 2007. godine
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27. Rasprava o stanju gospodarstva,
poljoprivrede i Zemljoradničke zadruge i
prijedlog mjera za njihov razvoj u
Općini Fojnica
Predlaže i obrađuje:
a. služba za opću upravu, društvene
djelatnosti,
civilnu
zaštitu
i
zajedničke poslove
b. služba za gospodarstvo, stambeno –
kom. poslove, financije i proračun
c. Zemljoradnička zadruga Fojnica
Rok: lipanj 2007. godine

27. Rasprava
o
stanju
privrede,
poljoprivrede i Zemljoradničke zadruge i
prijedlog mjera za njihov razvoj u
Općini Fojnica
Predlaže i obrađuje:
- služba za opću upravu, društvene
djelatnosti,
civilnu
zaštitu
i
zajedničke poslove
- služba za privredu, stambeno – kom.
poslove, finansije i budžet.
- Zemljoradnička zadruga Fojnica
Rok: juni 2007. godine

28. Rješenja o imenovanju upravnih odbora
u Javnim ustanovama i Javnim
poduzećima u Općini Fojnica, po
raspisanom natječaju
Predlaže i obrađuje: Općinski načelnik
Rok: svibanj 2007. godine

28. Rješenja o imenovanju upravnih odbora
u Javnim ustanovama i Javnim
preduzećima u Općini Fojnica, po
raspisanom konkursu
Predlaže i obrađuje: Općinski načelnik
Rok: maj 2007. godine

29. Rasprava o novom Statutu Općine
Fojnica
Predlaže i obrađuje: povjerenstvo za
Statut i propise OV Fojnica
Rok: 60 dana po izlasku županijskog
Zakona o lokalnoj samoupravi

29. Rasprava o novom Statutu Općine
Fojnica
Predlaže i obrađuje: komisija za Statut i
propise OV Fojnica
Rok :60 dana po izlasku kantonalnog
Zakona o lokalnoj samoupravi

Pored naprijed navedenog, Općinsko
vijeće će sukladno svojim mjerodavnostima,
vršiti imenovanja i razrješenja članova
povjerenstava i drugih radnih tijela
Općinskog vijeća. po mogućnosti
Sjednice Općinskog vijeća održavat će
se, po mogućnosti, svakog mjeseca u godini,
izuzev mjeseci kada je sezona godišnjih
odmora.
O realizaciji Programa rada Općinskog
vijeća brinut će se predsjednik i tajnik
Općinskog vijeća Fojnica.

Pored naprijed navedenog, Općinsko
vijeće će u skladu sa svojim nadležnostima,
vršiti imenovanja i razrješenja članova
komisija i drugih radnih tijela Općinskog
vijeća.
Sjednice Općinskog vijeća održavat će
se, po mogućnosti, svakog mjeseca u godini,
izuzev mjeseci kada je sezona godišnjih
odmora.
O realizaciji Programa rada Općinskog
vijeća brinut će se predsjednik i sekretar
Općinskog vijeća Fojnica.

Broj: 0 – 05 –179 -10/07
Fojnica, 23, ožujka 2007. god.

Broj: 0 – 05 –179 -10/07
Fojnica, 23.03.2007. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Vinko Protuđer, graf. ing. v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Protuđer Vinko, graf. ing. s.r.
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Temeljem članka 17. točka 3. Statuta
Općine Fojnica i članka 48. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća, Općinsko vijeće Fojnica na
sjednici održanoj dana 14, ožujka 2007. godine
donijelo je:

Z A K LJ U Č A K

Broj2

Stranica 20

Na osnovu člana 17. tačka 3. Statuta Općine
Fojnica i člana 48. Poslovnika o radu Općinskog
vijeća, Općinsko vijeće Fojnica na sjednici
održanoj dana 14.3.2007. godine donijelo je:

Z A K LJ U Č A K

o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog
odbora JKP «Šćona» d.o.o. Fojnica

o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog
odbora JKP «Šćona» d.o.o. Fojnica

Članak 1.

Član 1.

Općinsko vijeće Fojnica daje suglasnost na
Odluku Nadzornog odbora JKP «Šćona» d.o.o.
Fojnica broj 304/07 od 12, ožujka.2007. godine.

Općinsko vijeće Fojnica daje saglasnost na
Odluku Nadzornog odbora JKP «Šćona» d.o.o.
Fojnica broj 304/07 od 12.03.2007. godine.

Članak 2.

Član 2.

Zaključak će se objaviti na oglasnoj ploči
Općine Fojnica i «Službenim novinama Općine
Fojnica.»

Zaključak će se objaviti na oglasnoj ploči
Općine Fojnica i «Službenim novinama Općine
Fojnica.»

Broj: 01-05-179-7/07
Fojnica, 20, ožujka 2007. godine

Broj: 01-05-179-7/07
Fojnica, 20.03.2007. godine

PREDSJEDNIK
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG
VIJEĆA FOJNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer
Vinko,
graf. ing. s. r.
Vinko Protuđer, graf. ing. v. r.
__________________________________________________________________________________

Izdavač: Općinsko vijeće Fojnica
Fojnica, Bosanska b.b. Tel./fax: 030/831-409
Glavni i odgovorni urednici: Vinko Protuđer, predsjednik Općinskog vijeća Fojnica i
Snežana Rajić tajnik/sekretar Općinskog vijeća Fojnica

