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

O D L U K U 
o utvrđivanju proračuna Općine Fojnica za 

period: 1, siječnja do 31, prosinca 2007. god. 
(po organizacijskim jedinicama i 

funkcionalnim cjelinama) 
 

Članak 1. 
 

    Općinsko vijeće Fojnica utvrđuje proračun 
Općine Fojnica  za   period: 1, siječnja  do 
31, prosinca 2007. godine, sa slijedećim 
primjedbama :  
- da se sa stavke  «javna rasvjeta» sredstva u 

iznosu od 10.000,00 KM prebace na ime 
stipendiranja studenata i 

- da se iznađu sredstva sa određenih stavki u 
iznosu od 5.000,00 KM, te prebace na ime 
povećanju sredstva namijenjenih za šport i 
kulturu. 

Članak 2. 
 

     Sastavni dio ove Odluke je proračun 
Općine Fojnica br.:1-14-179-19/07  za 
period  od 1, siječnja – 31, prosinca 2007. 
godine (po organizacijskim jedinicama i 
funkcionalnim cjelinama 
 

Članak 3. 
 

     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: 01-05-179-19/07 
Fojnica, 20, ožujka 2007. godine    
                                                     

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vinko Protuđer, graf. ing. v. r. 

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

O D L U K U 
o utvrđivanju budžeta Općine Fojnica za 

period: 01.01.-do 31.12.2007. godine 
(po organizacionim jedinicama i 

funkcionalnim cjelinama) 
 

Član 1. 
 

     Općinsko vijeće Fojnica utvrđuje budžet  
Općine  Fojnica za period: 01.01. do 31.12. 
2007.   godine, sa  slijedećim primjedbama:                                       
- da se sa stavke  «javna rasvjeta» sredstva u 

iznosu od 10. 000,00 KM prebace na ime 
stipendiranja studenata i 

- da se iznađu sredstva sa određenih stavki u 
iznosu od 5.000,00 KM, te prebace na ime 
povećanju sredstva namijenjenih za sport i 
kulturu. 

 
Član 2. 

 
     Sastavni dio ove Odluke je budžet Općine 
Fojnica br.:1-14-179-19/07  za period  od     
01. 01. –   31.12. 2007.  
godine (po organizacionim jedinicama i 
funkcionalnim cjelinama 
 

Član 3. 
 

     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: 01-05-179-19/07 
Fojnica, 20.03.2007. godine  
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Protuđer Vinko, graf. ing. s. r. 
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    Temeljem članka 1.10  Izbornog zakona 
Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik 
Bosne i Hercegovine», broj 23/01) i točke 4. 
stavak 3. Smjernica za utvrđivanje prestanka 

  Na osnovu člana 1.10  Izbornog zakona 
Bosne i Hercegovine  («Službeni glasnik 
Bosne i Hercegovine», broj 23/01) i tačke 4. 
stav 3. Smjernica za utvrđivanje prestanka                                                                              

mandata izabranih članova tijela vlasti (« 
Službeni glasnik BiH», broj: 11/03), 
Općinsko vijeće Fojnica na sjednici održanoj 
dana 18, travnja 2007. godine donosi: 
 

O D L U K U 
o prestanku mandata izabranom članu 

tijela vlasti 
 

Članak 1. 
 

     Općinsko vijeće Fojnica donosi Odluku o 
prestanku mandata izabranom članu tijela 
vlasti,  Daliboru Iviš. 
 

Članak 2. 
 

     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:  01-05-263-20/07                                                                                                             
Fojnica, 19, travnja 2007. godine  
        

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vinko Protuđer, graf. ing. v. r 
 

mandata izabranih članova organa vlasti 
(«Službeni glasnik BiH», broj: 11/03), 
Općinsko vijeće Fojnica  na sjednici  
održanoj dana 18. 04. 2007. godine donosi: 
 

O D L U K U 
o prestanku mandata izabranom članu 

organa vlasti 
 

Član 1. 
 

     Općinsko vijeće Fojnica donosi Odluku o 
prestanku mandata izabranom članu organa 
vlasti,  Daliboru Iviš. 

 
Član 2. 

 
     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- 05-263-20/07 
Fojnica, 19.04.2007. godine     
       

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Protuđer Vinko, graf. ing. s. r.

 
________________________________________________________________________________
 
 

 

     Temeljem članka 28. i članka 32. Zakona 
o prostornom uređenju («Službene novine 
KSB» broj: 11/05) i članka 27. točka 5. 
Statuta općine Fojnica, Općinsko vijeće 
Fojnica, na sjednici održanoj dana, 18, 
travnja 2007.godine donosi: 
 

ODLUKU 
o izmjeni Regulacijskog plana Športsko-

rekreacijskog centra 
 

 Na  osnovu člana 28. i člana 32. Zakona o 
prostornom uređenju («Službene novine 
SBK» broj: 11/05), člana 27. tačka 5. Statuta 
općine Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica, na 
sjednici održanoj dana, 18.04.2007. godine 
donosi: 
 

ODLUKU 
o izmjeni Regulacionog plana Sportsko-

rekreacionog centra
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Članak 1. 
 

     Regulacijskim plan Športsko-rekreacij-
skog centra u Fojnici omeđen sa dvije strane 
ulicama Mehmeda Spahe i ZAVNOBIH-a, 
rijekom Dragačom sa treće strane i 
obdaništem sa četvrte strane, mijenja se i 
glasi: 
Umjesto planom predviđenih športskih 
terena      (malonogometnog      i     teniskog 

Član 1. 
 

     Regulacioni plan Sportsko-rekreacionog 
centra u Fojnici omeđen sa dvije strane 
ulicama Mehmeda Spahe i ZAVNOBIH-a, 
rijekom Dragačom sa treće strane i 
obdaništem sa četvrte strane, mijenja se i 
glasi: 
Umjesto planom predviđenih sportskih 
terena (malonogometnog i teniskog

igrališta) sa pratećim sadržajima, na 
građevnom zemljištu definiranom na 
parcelama k.č. 373, DN 2327, površine 
7.764 m2 i k.č. 371, DN 1258, površine 2188 
m2 predviđa se izgradnja Kulturno – 
športskog i biznis centra sa sljedećim 
sadržajem: 
     -Postojeće dvije zgrade (stambena i 
poslovna) se zadržavaju, uz rekonstrukciju i 
prilagođavanje novoj funkciji, 
     -Poslovno apartmanska zgrada, loci-rana 
uz ulicu Mehmeda Spahe, 
     -Restoran sa kuhinjom uz šetališnu stazu, 
     -Hotel «A» kategorije, sa bazenom,  
     -Kulturno poslovna zgrada, uz šetališnu 
stazu. 
 

Članak 2. 
 

      Položaj novo projektiranih zgrada na 
parceli, njihovi gabariti i funkcionalni 
raspored sadržaja zadovoljavaju zakonom 
propisane normative, koje je naznačeno na 
kopiji katastarskog plana koji je sastavni dio 
ove Odluke. 
 

Članak 3. 
 

     Za nosioca izrade izmjene Regulacijskog 
plana Športsko – rekreacijskog centra 
zadužuje se Služba za urbanizam, obnovu, 
graditeljstvo, katastar i imovinsko pravne 
poslove Općine Fojnica, koja će sukladno sa 
projektnom dokumentacijom objekata iz 
članka 1. ove Odluke uraditi kopiju 
katastarskog plana. 
 

igrališta) sa pratećim sadržajima, na 
građevinskom zemljištu definisanom na 
parcelama k.č. 373, DN 2327, površine 
7.764 m2 i k.č. 371, DN 1258, površine 2188 
m2 predviđa se izgradnja Kulturno – 
sportskog i biznis centra sa sljedećim 
sadržajem: 
     -Postojeće dvije zgrade (stambena i 
poslovna) se zadržavaju, uz rekonstrukciju i 
prilagođavanje novoj funkciji, 
     -Poslovno apartmanska zgrada, locirana 
uz ulicu Mehmeda Spahe, 
     -Restoran sa kuhinjom uz šetališnu stazu, 
     -Hotel «A» kategorije, sa bazenom,  
     -Kulturno poslovna zgrada, uz šetališnu 
stazu. 
 

Član 2. 
 

     Položaj novoprojektovanih zgrada na 
parceli, njihovi gabariti i funkcionalni 
raspored sadržaja zadovoljavaju zakonom 
propisane normative, koje je naznačeno na 
kopiji katastarskog plana koji je sastavni dio 
ove Odluke. 
 

Član 3. 
 

     Za nosioca izrade izmjene Regulacionog 
plana Sportsko – rekreacionog centra 
zadužuje se Služba za urbanizam, obnovu, 
građenje, katastar i imovinsko pravne 
poslove općine Fojnica, koja će u skladu sa 
projektnom dokumentacijom objekata iz 
člana 1. ove Odluke uraditi kopiju 
katastarskog plana. 
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Članak 4. 
 

     Predložena izmjena bit će ugrađena u 
prostorno planski dokument koji se mijenja 
nakon izmirenih obveza iz prethodnog 
članka i služit će za njegovo dalje 
provođenje. 

 
Članak 5. 

 
     Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 
od dana donošenja, a bit će naknadno 
objavljena u «Službenim novinama općine 
Fojnica». 
 

Član 4. 
 

      Predložena izmjena bit će ugrađena u 
prostorno planski dokument koji se mijenja 
nakon izmirenih obaveza iz prethodnog člana 
i služit će za njegovo dalje provođenje. 

 
Član 5. 

 
     Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 
od dana donošenja, a bit će naknadno 
objavljena u «Službenim novinama općine 
Fojnica». 
 

Broj: 01-05-263-24/07                                                                       
Fojnica: 19, travnja.2007. godine       
                                

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vinko Protuđer, graf. ing. v. r.  
 

Broj: 01-05-263-24/07                                                                      
Fojnica: 19.04.2007. godine   
 
                     PREDSJEDNIK      

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

_____________________________________________________________________________
 
     Temeljem članka 18. i članka  24.  
Zakona o građevnom zemljištu, («Službene 
novine Federacije BiH», broj: 25/03),  članka 
27.  Statuta općine Fojnica i članka 49. 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća,  
Općinsko vijeće Fojnica, na sjednici 
održanoj dana, 18, travnja 2007. godine 
donosi: 
 

RJEŠENJE 
o preuzimanju gradskog građevnog 

zemljišta radi privođenja trajnoj namjeni 
 

I 
     Od Šumsko gospodarskog društva «Šume 
središnje Bosne» d.o.o. Donji Vakuf 
preuzima se neizgrađeno gradsko građevno 
zemljište, radi privođenja trajnoj namjeni: 
k.č. 1425, po novom premjeru pravo 
raspolaganja u korist ŠGD «Šume središnje 
Bosne» d.o.o. Donji Vakuf, što odgovara 
starom premjeru k.č. 26/2, broj k.k. uloška 
1307,  društvena  svojina,   pravo  korištenja  

     Na  osnovu člana 18. i člana  24.  Zakona 
o građevinskom zemljištu, («Službene 
novine Federacije BiH», broj: 25/03),  člana 
27.  Statuta općine Fojnica i člana 49. 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća,  
Općinsko vijeće Fojnica, na sjednici 
održanoj dana, 18.04.2007. godine donosi: 
 
 

RJEŠENJE 
o preuzimanju gradskog građevinskog 

zemljišta radi privođenja trajnoj namjeni 
 

I 
     Od Šumsko privrednog društva 
«Srednjobosanske šume» d.o.o. Donji Vakuf 
preuzima se neizgrađeno gradsko građevins-
ko zemljište,radi privođenja trajnoj namjeni:  
k.č.1425,  po   novom premjeru  pravo ras-
polaganja u korist ŠPD «Srednjobosanske 
šume» d.o.o. Donji Vakuf, što odgovara 
starom premjeru k.č. 26/2, broj k.k. uloška 
1307, društvena svojina, pravo korištenja  
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Skupština opštine Fojnica, ukupne površine 
11.640m2.  
 

 
Skupština opštine Fojnica, ukupne površine 
11.640m2. 
 

II 
     ŠGD «Šume središnje Bosne» d.o.o. 
Donji Vakuf gubi pravo raspolaganja po 
novom premjeru na parceli iz članka I ovog 
Rješenja, bez prava na naknadu. 
 

III 
     Katastarsko knjižni ured Općine Fojnica 
brisat će upisano pravo raspolaganja na ŠPD 
«Srednjobosanske šume» d.o.o. Donji Vakuf 
na zemljištu iz članka I ovog Rješenja i 
upisat će pravo korištenja u korist Općine 
Fojnica. 
   

II 
    ŠPD «Srednjobosanske šume» d.o.o. 
Donji Vakuf gubi pravo raspolaganja po 
novom premjeru na parceli iz člana I ovog 
Rješenja, bez prava na naknadu. 
 

III 
   Katastarsko knjižni ured Općine Fojnica 
brisat će upisano pravo raspolaganja na ŠPD 
«Srednjobosanske šume» d.o.o. Donji Vakuf 
na zemljištu iz člana I ovog Rješenja i upisat 
će pravo korištenja u korist Općine Fojnica. 
 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 
     Preuzimanje neizgrađenog gradskog 
građevnog zemljišta iz članka I ovog 
Rješenja izvršeno je radi privođenja 
zemljišta trajnoj namjeni, koja će uslijediti 
nakon izvršene dodjele tog zemljišta poslije  
provedenog natječaja za dodjelu građevnog 
zemljišta radi izgradnje autobuskog 
kolodvora. Prijenos neizgrađenog gradskog 
građevnog zemljišta n a kojima gospodarska 
društva imaju pravo korištenja vrši se bez 
naknade ili uz naknadu samo do visine 
vrijednosti ulaganja u zemljište koje se 
prenosi. Odlukom Skupštine opštine Fojnica 
o usvajanju regulacijskih planova 
„Autobuskog kolodvora“ i „Urlenika“ 
reguliran je tadašnji lokalitet OOUR 
„Šumarstvo“ za lociranje autobuskog 
kolodvora, a lokalitet „Urlenika“ regulirao je 
premještaj, odnosno izgradnju auto servisa 
motornih vozila i šumske mehanizacije 
OOUR „Šumarstvo“ (Odluka broj: 05/I-363-
4/82, od 29.10.1982.). Nakon izgradnje auto 
servisa na lokalitetu Urlenike objekti na 
lokalitetu „Autobuskog kolodvora“ su, ili 
porušeni ili premješteni na planiranu lokaciju   

O b r a z l o ž e nj e 
 
     Preuzimanje neizgrađenog gradskog 
građevinskog zemljišta iz člana I ovog 
Rješenja izvršeno je radi privođenja 
zemljišta trajnoj namjeni, koja će uslijediti 
nakon izvršene dodjele tog zemljišta poslije  
provedenog konkursa za dodjelu 
građevinskog zemljišta radi izgradnje 
autobusne stanice. Prijenos neizgrađenog 
gradskog građevinskog zemljišta na kojima 
privredna društva imaju pravo korištenja vrši 
se bez naknade ili uz naknadu samo do 
visine vrijednosti ulaganja u zemljište koje 
se prenosi. Odlukom Skupštine opštine 
Fojnica o usvajanju regulacionih planova 
„Autobusne  stanice“ i „Urlenika“ regulisan 
je tadašnji lokalitet OOUR „Šumarstvo“ za 
lociranje autobusne stanice,   a  lokalitet  
„Urlenika“  regulisao je premještaj, odnosno 
izgradnju auto servisa motornih vozila i 
šumske mehanizacije OOUR „Šumarstvo“ 
(Odluka broj: 05/I-363-4/82, od 
29.10.1982.). Nakon izgradnje auto servisa 
na lokalitetu Urlenike objekti na lokalitetu 
„Autobusne stanice“ su, ili porušeni ili 
premješteni na planiranu lokaciju Urlenike

Urlenike i od tada prestaje potreba korištenja 
predmetnog zemljišta OOUR „Šumarstvo“ 
Fojnica. Zbog nepostojanja financijskih 
sredstava, tek nakon proteka 20 godina prišlo  

i od tada prestaje potreba korištenja 
predmetnog zemljišta OOUR „Šumarstvo“ 
Fojnica. Zbog nepostojanja finansijskih 
sredstava, tek nakon proteka 20 godina prišlo
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se privođenju zemljišta njegovoj trajnoj 
namjeni.   

U postupku koji je uslijedio na 
izlaganju podataka temeljem novog 
premjera, Povjerenstvo za izlaganje podataka 
o nekretninama i utvrđivanju prava na 
nekretninama, prilikom utvrđivanja prava na 
predmetnoj nekretnini nije vršila na temelju: 

 
1.stanja upisanog prava u zemljišnoj 
knjizi koji odgovara stvarnom stanju. 
Uvidom u zemljišne knjige  predmetno 
zemljište je društvena, odnosno državna 
svojina sa pravom korištenja Skupštine 
opštine Fojnica. 
 

se privođenju zemljišta njegovoj trajnoj 
namjeni.   

U postupku koji je uslijedio na 
izlaganju podataka na osnovu novog 
premjera, Komisija za  izlaganje  podataka  o 
nekretninama i utvrđivanju prava na 
nekretninama, prilikom utvrđivanja prava na 
predmetnoj nekretnini nije vršila na osnovu: 
 
1.stanja upisanog prava u zemljišnoj 
knjizi koji odgovara stvarnom stanju. 
Uvidom u zemljišne knjige  predmetno 
zemljište je društvena, odnosno državna 
svojina sa pravom korištenja Skupštine 
opštine Fojnica. 
 

2. u postupku  utvrđivanja prava na 
nekretnini u svojstvu stranke sudjelovao 
je samo predstavnik Šumarstva, dok  
predstavniku Općine Fojnica  koja je 
posjednik, odnosno nositelj prava 
korištenja na nekretnini i ima pravo 
raspolaganja jer se radi o gradskom 
građevnom zemljištu nije bila dana 
mogućnost da sudjeluje u postupku.  
Zemljišno knjižnom nositelju prava 
korištenja predmetnog gradskog građevnog 
zemljišta na kojem ne može postojati pravo 
svojine i kojim može raspolagati samo 
općina (Zakon o građevnom zemljištu koji je 
bio na snazi kada je Povjerenstvo utvrđivalo 
prava temeljem novog premjera) nije 
pružena  mogućnost da se izjasni o svim 
činjenicama i okolnostima koje su važne za 
donošenje Rješenja.   
 

2. u postupku  utvrđivanja prava na 
nekretnini u svojstvu stranke sudjelovao 
je samo predstavnik Šumarstva, dok  
predstavniku Općine Fojnica  koja je 
posjednik, odnosno nosilac prava 
korištenja na nekretnini i ima pravo 
raspolaganja jer se radi o gradskom 
građevinskom zemljištu nije bila dana 
mogućnost da učestvuje u postupku.  
Zemljišno knjižnom nosiocu prava korištenja 
predmetnog gradskog građevinskog zemljišta na 
kojem ne može postojati pravo svojine i 
kojim može raspolagati samo općina (Zakon 
o građevinskom zemljištu koji je bio na     
snazi  kada  je  Komisija utvrđivala prava na 
osnovu novog premjera) nije pružena  
mogućnost da se izjasni o svim činjenicama i 
okolnostima koje su važne za donošenje 
Rješenja.   

3. popisni list koji je sastavni dio rješenja 
sa izlaganja nekretnina ne odgovara 
faktičkom stanju na terenu.  Faktičko 
stanje je takvo da 20 godina na tom zemljištu 
ne postoje objekti koji su upisani u popisnom 
listu  i  da  je  to  gradsko građevno zemljište 

3. popisni list koji je sastavni dio rješenja 
sa izlaganja nekretnina ne odgovara 
faktičkom stanju na terenu.  Faktičko 
stanje je takvo da 20 godina na tom zemljištu 
ne postoje objekti koji su upisani u popisnom 
listu i da je to gradsko građevinsko

kojim raspolaže općina. Regulacijskim 
planom zemljište je predviđeno za gradnju 
autobuskog kolodvora na kojem pravo 
raspolaganja može imati samo općina. Ovi 
objekti nisu mogli  biti registrirani u 
popisnom  listu  (samo  prepisani  iz  starog  

zemljište kojim raspolaže općina. Regulacionim 
planom zemljište je predviđeno za gradnju 
autobusne stanice na kojem pravo 
raspolaganja može imati samo Općina. Ovi 
objekti nisu mogli  biti registrovani u 
popisnom  listu  (samo  prepisani  iz  starog 
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popisnog lista iako uopće ne postoje).  
Spomenuti objekti koji se spominju u 
popisnom listu premješteni su spomenutom 
Odlukom skupštine opštine  na drugu lokaciju i 
trebali su tada biti brisani iz A1 popisnog 
lista.  
     Temeljem ovako utvrđenog činjeničnog 
stanja, Općinsko vijeće zaključuje da su 
ispunjeni uvjeti propisani u članku 18. i 24. 
Zakona o građevnom zemljištu o 
preuzimanju gradskog građevnog zemljišta, 
radi privođenja trajnoj namjeni. 
     Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti 
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor 
podnošenjem tužbe u roku od 30 dana od 
dana dostavljanja Rješenja. 

popisnog lista iako uopće ne postoje).  
Pomenuti objekti koji se pominju u 
popisnom listu premješteni su pomenutom 
Odlukom skupštine opštine  na drugu 
lokaciju i trebali su tada biti brisani iz A1 
popisnog lista.  
     Na osnovu ovako utvrđenog činjeničnog 
stanja, Općinsko vijeće zaključuje da su 
ispunjeni uslovi propisani u članu 18. i  24. 
Zakona o građevinskom zemljištu o 
preuzimanju gradskog građevinskog 
zemljišta radi privođenja trajnoj namjeni. 
     Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti 
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor 
podnošenjem tužbe u roku od 30 dana od 
dana dostavljanja Rješenja. 

 
Dostavljeno: 
 

• ŠGD «Šume Središnje Bosne» d.o.o. 
Donji Vakuf, 

• Zemljišno knjižnom uredu, 
• Službi za urbanizam, obnovu, 

graditeljstvo, katastar i imovinsko 
pravne poslove, 

• A/a.   
 
Broj: 01-05-263- 21/07                                     
Fojnica: 19, travnja 2007. godine 
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vinko Protuđer, graf. ing. v. r. 
 

 
Dostavljeno: 
 

• ŠPD «Srednjobosanske šume» d.o.o. 
Donji Vakuf, 

• Zemljišno knjižnom uredu, 
• Službi za urbanizam, obnovu, 

građenje, katastar i imovinsko pravne 
poslove, 

• A/a.   
 
Broj: 01-05-263-21/07                                     
Fojnica: 19.04.2007. godine       
  

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Protuđer Vinko, graf. ing. s. r.

__________________________________________________________________________
 
 

 

    Temeljem članka 37. Statuta Općine 
Fojnica i točke 11. Programa rada Općinskog 
vijeća Fojnica za 2007. godinu, Općinsko 
vijeće Fojnica na, na sjednici održanoj dana 
18, travnja 2007. godine donosi: 

 
 

Z A K LJ U Č A K 
o usvajanju Izvješća o radu Općinskog 

vijeća Fojnica za 2006. godinu 
 

Na osnovu člana 37. Statuta Općine Fojnica i 
tačke 11. Programa rada Općinskog vijeća 
Fojnica za 2007. godinu, Općinsko vijeće 
Fojnica na, na sjednici održanoj  dana 18.04. 
2007. godine donosi: 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
o usvajanju Izvještaja o radu Općinskog 

vijeća Fojnica za 2006. godinu 
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I Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o 
radu Općinskog vijeća Fojnica za 2006. 
godinu. 
 
 
II  Zaključak će se objaviti na oglasnoj ploči 
Općine Fojnica i «Službenim novinama 
Općine Fojnica.»                                                                                                                                             
 
 
Broj: 01- 05-263-23/07 
Fojnica 19, travnja 2007. godine    
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vinko Protuđer, graf ing. v. r. 
 

I Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o 
radu Općinskog vijeća Fojnica za 2006. 
godinu 
 
 
II  Zaključak će se objaviti na oglasnoj ploči 
Općine Fojnica i «Službenim novinama 
Općine Fojnica.» 
 
 
Broj: 01- 05-236-23/07 
Fojnica 19.04.2007. godine         
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Protuđer Vinko, graf ing. s. r 

__________________________________________________________________________________
 
     Temeljem članka 27. stavak 1. točka 3.  
Statuta Općine Fojnica i članka 48. 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Fojnica, 
Općinsko vijeće na sjednici održanoj dan16, 
svibnja 2007.godine donijelo je:  
 

ZAKLJUČAK 
        o usvajanju Izvješća o izvršenju   
              proračuna Općine Fojnica 
           za period I-XII/2006. godine 
 

 
     Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o 
izvršenju proračuna Općine Fojnica za 
period I-XII/2006. godinu, s primjedbama: 
  

 
    Na osnovu člana 27. stav 1. tačka 3.  
Statuta Općine Fojnica i člana 48. 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Fojnica, 
Općinsko vijeće na sjednici održanoj 
dana16.05.2007.godine donijelo je: 

 
ZAKLJUČAK 

      o usvajanju Izvještaja o izvršenju  
              budžeta Općine Fojnica  
          za period I-XII/2006 godine 
 
 
     Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o 
izvršenju budžeta Općine Fojnica za period 
I-XII/2006. godinu, sa primjedbama:

- da je uočen očit indeks rasta i kod 
prihoda i kod rashoda za više od 15%, a 
rebalans proračuna nije vršen,  

- da se za slijedeću sjednicu Općinskog 
vijeća pripremi pismeno izvješće gdje 
su sredstva utrošena, za svaku stavku 
gdje je proračun probijen. 

 
II 

     Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o 
izvršenju proračuna za period: 1, siječnja 
2006. do 31, prosinca 2006. godine po orga- 
 

- da je uočen očit indeks rasta i kod 
prihoda i kod rashoda, za više od 15%, a 
rebalans   budžeta  nije vršen,  

- i da se za sljedeću sjednicu  
Općinskog vijeća pripremi pismeni 
izvještaj gdje su sredstva utrošena za 
svaku stavku gdje je budžet probijen. 

 
II 

     Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o  
izvršenju  budžeta   za   period:  01.01.2006.  
do  31. 12. 2006 . godine po organizacionim 
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nizacijskim jedinicama i  funkcionalnim 
klasifikacijama   broj:  03 – 14 – 250 07 od  
15, veljače 2007.godine. 
  

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

 
 

Broj: 01-05-263-22/07                                                                       
Fojnica, 23.05. 2007. godine 
 
               PREDSJEDNIK                                              
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 
   Vinko Protuđer, graf. ing. v. r. 
 

 
jedinicama i funkcionalnim klasifikacijama 
broj: 03-14-250/07 od 15.02.2007.godine. 
  
 

III 
     Zaključak će se objaviti na Oglasnoj ploči 
Općine Fojnica i «Službenim novinama 
Općine Fojnica.» 
 
 
Broj: 01-05-263-22/07                                                                      
Fojnica, 23.05. 2007. godine 
 
                PREDSJEDNIK                                                 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 
    Protuđer Vinko, graf. ing. s. r.

___________________________________________________________________________ 
 
     Temeljem članka 27. točka 2.  Statuta 
Općine Fojnica i članka 48. Poslovnika o 
radu Općinskog vijeća Fojnica, Općinsko 
vijeće na sjednici održanoj dana 16, svibnja 
2007. godine donijelo je: 
 

ZAKLJUČAK 
o postupku dodjele zemljišta na 

    korištenje «Šipad –Vranice» Fojnica,  
            Unipromet-u d.d. Sarajevo 

 
I 

   Unipromet d.d. Sarajevo treba uputiti 
Nadzornom  odboru  i  direktoru    «Šipad - 

     Na osnovu člana 27. tačka 2.  Statuta 
Općine Fojnica i člana 48. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća Fojnica, Općinsko vijeće 
na sjednici održanoj dana 16.05.2007. godine 
donijelo je: 
 

ZAKLJUČAK 
o postupku dodjele zemljišta na 

    korištenje «Šipad –Vranice» Fojnica,  
            Unipromet-u d.d. Sarajevo 

 
I 

     Unipromet d.d. Sarajevo treba uputiti 
Nadzornom   odboru  i  direktoru «Šipad-                     

Vranica» Fojnica pisani prijedlog Odluke o 
dodjeli zemljišta na dugoročni zakup 
Unipromet-u d.d. Sarajevo, radi pokretanja 
proizvodnje u «Šipad- Vranici» Fojnica. 
     Nakon toga, Nadzorni odbor «Šipad-
Vranice» Fojnica daje pismenu suglasnost na 
ponuđeni prijedlog Odluke.  

 
 

II 
     Obzirom da se radi o poduzeću, koje nije 
u nadležnosti Općine i Općinskog vijeća,    
nego u nadležnosti Vlade Kantona Središnja 
Bosna, koja je i postavila Nadzorni odbor u 
«Šipad- Vranica» Fojnica, Općinsko vijeće  

Vranica» Fojnica pisani prijedlog Odluke o 
dodjeli zemljišta na dugoročni zakup 
Unipromet-u d.d. Sarajevo, radi pokretanja 
proizvodnje u «Šipad- Vranici» Fojnica. 
     Nakon toga, Nadzorni odbor «Šipad-
Vranice» Fojnica daje pismenu saglasnost na 
ponuđeni prijedlog Odluke.  

 
 

II 
     Obzirom da se radi o preduzeću, koje nije 
u nadležnosti Općine i Općinskog vijeća, 
nego u nadležnosti Vlade Srednjobosanskog 
Kantona, koja je i postavila Nadzorni odbor 
u «Šipad -Vranica» Fojnica, Općinsko vijeće  
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oglašava se nenadležnim za donošenje 
Odluke vezano za poduzeće «Šipad-
Vranica» Fojnica. 

 
III 

     Ovaj Zaključak će se objaviti na oglasnoj 
ploči Općine Fojnica i «Službenim novinama 
Općine Fojnica.» 
 
 
Broj: 01-05-263-25/07 
Fojnica, 23, svibnja 2007. godine    
      

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vinko Protuđer, graf. ing. v.r. 
 

 

Oglašava se nenadležnim za donošenje 
Odluke vezano za preduzeće «Šipad-Vranica 
Fojnica. 
 

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

 
 
Broj: 01-05-263-25/07 
Fojnica, 23.05.2007. godine    
     

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Protuđer Vinko, graf. ing. s. 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 
 

 
 


