BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON
OPĆINA FOJNICA

SLUŽBENE NOVINE
OPĆINE FOJNICA
BROJ: 4

31. svibnja/maja 2007. godine
FOJNICA

GODINA
2007.

KAZALO

SADRŽAJ

1.Odluka o verifikaciji mandata vijećnici
Viktoriji Kaurinović Nenadić ……….str. 2

1.Odluka o verifikaciji mandata vijećnici
Viktoriji Kaurinović Nenadić ..………..str. 2

2.Zaključak o utvrđivanju posebnih uvjeta za
obnašanje slobodnog obrta – proizvodnje
drvnog ugljena ……….……………....str. 2

2.Zaključak o utvrđivanju posebnih uvjeta za
obavljanje slobodnog obrta – proizvodnje
drvenog uglja …...…….……………....str. 2

3.Zaključak o usvajanju Izvješća o radu J.P.
«Veterinarska stanica Fojnica» d.o.o.
Fojnica za 2006. godinu ……..………..str. 4

3.Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu J.P.
«Veterinarska stanica Fojnica» d.o.o.
Fojnica za 2006. godinu …..………….str. 4

4.Zaključak o usvajanju Izvješća o radu sa
dopunama za 2006. godinu i planom rada
za 2007. godinu JU za predškolski odgoj i
prosvjetu djece Fojnica ……...……... str. 4

4.Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu sa
dopunama za 2006. godinu i planom rada za
2007. godinu JU za predškolsko vaspitanje i
obrazovanje djece Fojnica ……….……str. 4

5.Zaključak
o
pokretanju
procedure
imenovanja Povjerenstva za preispitivanje
važnosti Odluke o prometu ……..…...str. 5

5.Zaključak
o
pokretanju
procedure
imenovanja Komisije za preispitivanje
važnosti Odluke o saobraćaju ….…...str. 5

6. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu za
2006. godinu i program rada Zavoda
Bakovići za 2007. godinu …………….str. 6

6. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu za
2006. godinu i program rada Zavoda
Bakovići za 2007. godinu …………….str. 6

7.Zaključak o usvajanju financijskog izvješća
OIP-a za 2006. godinu i plana rada i
financijskog plana za 2007. godinu .….str. 7

7.Zaključak
o
usvajanju
finansijskog
izvještaja OIK-e za 2006. godinu i plana
rada i finansijskog plana za 2007. god. .str. 7

8.Zaključak o usvajanju Izvješća Centra za
medicin. rehabilitaciju«Fojnica» za 2006.
godinu sa planom rada za 2007. god….str. 8

8. Zaključak o usvajanju Izvještaja Centra za
medicinsku rehabilitaciju «Fojnica» za 2006.
godinu sa planom rada za 2007. godinu.str. 8

31.05.2007. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 4

Stranica 2

Temeljem članka 3. i 41. Poslovnika o
radu Općinskog vijeća Fojnica, Općinsko
vijeće na sjednici održanoj dana 16, svibnja
2007. godine donijelo je:

Na osnovu člana 3. i 41. Poslovnika o
radu Općinskog vijeća Fojnica, Općinsko
vijeće na sjednici održanoj dana 16.05. 2007.
godine donijelo je:

ODLUKU
o verifikaciji mandata vijećnici Viktoriji
Kaurinović Nenadić

ODLUKU
o verifikaciji mandata vijećnici Viktoriji
Kaurinović Nenadić

Članak 1.

Član 1.

Općinsko vijeće Fojnica verificira mandat
vijećnici Viktoriji Kaurinović Nenadić.

Općinsko vijeće Fojnica verificira mandat
vijećnici Viktoriji Kaurinović Nenadić.

Članak 2.

Član 2.

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

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

Broj: 01-05-332-26/07
Fojnica, 23, svibnja 2007. godine

Broj: 01-05-332-26/07
Fojnica, 23.05.2007. godine

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

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

___________________________________________________________________________
Temeljem članka 5. stavak 2. Zakona o
obrtu („Službene novine Federacije BiH,“
broj: 52/02, 29/03, 11/05), članka 17. Statuta
Općine Fojnica i članka 48. Poslovnika o
radu Općinskog vijeća Fojnica, Općinsko
vijeće, na sjednici održanoj dana, 16, svibnja
2007. godine donijelo je:

Na osnovu člana 5. stav 2. Zakona o
obrtu („Službene novine Federacije BiH,“
broj: 52/02, 29/03, 11/05), člana 17. Statuta
Općine Fojnica i člana 48. Poslovnika o
radu Općinskog vijeća Fojnica, Općinsko
vijeće Fojnica, na sjednici održanoj dana,
16.05.2007 godine donijelo je:

Z A K LJ U Č A K
o utvrđivanju posebnih uvjeta za
obnašanje slobodnog obrta proizvodnja drvnog ugljena

Z A K LJ U Č A K
o utvrđivanju posebnih uvjeta za
obavljanje slobodnog obrta proizvodnja drvenog uglja

I
Ovim Zaključkom propisuju se posebni
uvjeti za obnašanje slobodnog obrta –

I
Ovim Zaključkom propisuju se posebni
uvjeti za obavljanje slobodnog obrta –

31.05.2007. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 4

Stranica 3

proizvodnja drvnog ugljena koji se može
obnašati izvan poslovnih prostorija, van
naseljenog mjesta.

proizvodnja drvenog uglja koji se može
obavljati izvan poslovnih prostorija, van
naseljenog mjesta.

II
Mjesto gdje se obnaša slobodni obrt –
proizvodnja drvnog ugljena mora biti
udaljeno od šuma i šumskog područja
najmanje 200 metara, naseljenog mjesta
2000 metara i gradskog područja 5000
metara.
Tijelo Mjesne zajednice može utvrditi i
manju udaljenost od naseljenog mjesta, a
koja ne smije biti manja od 500 metara.

II
Mjesto gdje se obavlja slobodni obrt –
proizvodnja drvenog uglja mora biti udaljeno
od šuma i šumskog područja najmanje 200
metara, naseljenog mjesta 2000 metara i
gradskog područja 5000 metara.
Organ Mjesne zajednice može utvrditi i
manju udaljenost od naseljenog mjesta, a
koja ne smije biti manja od 500 metara.

III
Obrtnik, u smislu ove obrtničke
djelatnosti je fizička osoba koja posjeduje
odobrenje za rad nadležne općinske službe i
istu može obnašati kao dopunsko zanimanje.

III
Obrtnik, u smislu ove obrtničke
djelatnosti je fizičko lice koje posjeduje
odobrenje za rad nadležne općinske službe i
istu
može obavljati kao dopunsko
zanimanje.

IV
Posebne uvjete za obnašanje obrtničke
djelatnosti – proizvodnja drvnog ugljena
utvrđuje nadležna općinska služba, koja
izdaje odobrenje za rad, uz suglasnost
Mjesne zajednice, na čijem se području
obnaša obrtnička djelatnost.

IV
Posebne uvjete za obavljanje obrtničke
djelatnosti – proizvodnja drvenog uglja
utvrđuje nadležna općinska služba koja
izdaje odobrenje za rad, uz saglasnost
Mjesne zajednice na čijem se području
obavlja obrtnička djelatnost.

V
Pored zakonom propisanih uvjeta za
obnašanje
obrtničke
djelatnosti
–
proizvodnja drvnog ugljena obrtnik mora
ispunjavati i posebne uvjete propisane ovim
Zaključkom.

V
Pored zakonom propisanih uvjeti za
obavljanje
obrtničke
djelatnosti
–
proizvodnja drvenog uglja obrtnik mora
ispunjavati i posebne uvjete propisane ovim
Zaključkom.

VI
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog
dana od dana donošenja, a naknadno će biti
objavljen na oglasnoj ploči Općine Fojnica i
„Službenim novinama općine Fojnica.»

VI
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog
dana od dana donošenja, a naknadno će biti
objavljen na oglasnoj ploči Općine Fojnica i
„Službenim novinama Općine Fojnica.»

Broj: 01-05-332-27/07
Fojnica: 23, svibnja 2007. godine

Broj: 01-05-332-27/07
Fojnica: 23.05.2007. godine

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

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

31.05.2007. godine

Službene novine Općine Fojnica

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

Broj 4

Stranica 4

Na osnovu člana 27. Statuta Općine
Fojnica i člana 48. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Fojnica, Općinsko vijeće
na
sjednici održanoj dana 16. 05.
2007. godine donijelo je:

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o radu J. P.
«Veterinarska stanica Fojnica» d.o.o.
Fojnica za 2006. godinu

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvještaja o radu J. P.
«Veterinarska stanica Fojnica» d.o.o.
Fojnica za 2006. godinu

I
Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o
radu J. P. «Veterinarska stanica Fojnica»
d.o.o. Fojnica za 2006. godinu, broj:19-1/07
od 6, veljače 2007. godine.

I
Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
radu J. P. «Veterinarska stanica Fojnica»
d.o.o. Fojnica za 2006. godinu, broj: 19-1/07
od 06.02.2007. godine

II
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o
radu J. P. «Veterinarska stanica Fojnica»
d.o.o. Fojnica za 2006. godinu, broj: 19-1/07
od 6, veljače 2007. godine.

II
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o
radu J. P. «Veterinarska stanica Fojnica»
d.o.o. Fojnica za 2006. godinu, broj: 19-1/07
od 06.02.2007. godine.

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

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

Broj: 01-05-332-28/07
Fojnica 23, svibnja 2007. godine

Broj: 01- 05-332-28/07
Fojnica 23.05.2007. godine

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

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

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

Na osnovu člana 27. Statuta Općine
Fojnica i člana 48. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Fojnica, Općinsko vijeće
na sjednici održanoj dana 16. 05. 2007.
godine donijelo je:

Z A K LJ U Č A K

Z A K LJ U Č A K

o usvajanju Izvješća o radu sa dopunom za
2006. godinu i planom rada za 2007. JU za
predškolski odgoj i prosvjetu

o usvajanju Izvještaja o radu sa dopunom za
2006. godinu i planom rada za 2007. JU za
predškolsko vaspitanje i obrazovanje

djece Fojnica

djece Fojnica

31.05.2007. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 4

Stranica 5

I
Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o
radu sa dopunom za 2006. godinu i planom
rada za 2007. godinu JU za predškolski
odgoj i prosvjetu djece Fojnica, broj:20-1
od 9,travnja 2007.godine, sa prijedlogom:
• da se pri izradi rebalansa proračuna za
2007. godinu planiraju
dodatna
sredstva za
JU za predškolski
odgoj i prosvjetu djece Fojnica u
iznosu od 3.000,00 KM.

I
Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
radu sa dopunom za 2006. godinu i planom
rada za 2007.godinu JU za predškolsko

II
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o
radu sa dopunom za 2006. godinu i planom
rada za 2007. godinu JU za predškolski
odgoj i prosvjetu djece Fojnica, broj: 20-1
od 9, travnja 2007. godine.

II
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o
radu sa dopunom za 2006. godinu i planom
rada za 2007. godinu JU za predškolsko
vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica, broj:
20-1 od 09. 04. 2007. godine.

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

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

Broj: 01- 05-332-29/07
Fojnica 23, svibnja 2007. godine

Broj: 01- 05-332-29/07
Fojnica 23.05.2007. godine

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

vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica, broj:
20-1 od 09. 04.2007. godine, sa prijedlogom:

•

da se pri izradi rebalansa budžeta za
2007. godinu planiraju dodatna
sredstva za JU za
predškolsko
vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica
u iznosu od 3.000,00 KM.

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

___________________________________________________________________________
Temeljem članka 11. Statuta Općine
Fojnica i članka 48. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Fojnica, Općinsko vijeće
na sjednici održanoj dana 16, svibnja 2007.
godine donijelo je:
Z A K LJ U Č A K
o pokretanju procedure imenovanja
Povjerenstva za preispitivanje važnosti
Odluke o prometu
I
Općinsko vijeće Fojnica se obvezuje da
pokrene proceduru imenovanja Povjerenstva
za preispitivanje važnosti Odluke o prometu.

Na osnovu člana 11. Statuta Općine
Fojnica i člana 48. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Fojnica, Općinsko vijeće
na sjednici održanoj dana 16.05.2007. godine
donijelo je:
Z A K LJ U Č A K
o pokretanju procedure imenovanja
Komisije za preispitivanje važnosti
Odluke o saobraćaju
I
Općinsko vijeće Fojnica se obavezuje da
pokrene proceduru imenovanja Komisije za
preispitivanje važnosti Odluke o saobraćaju.

31.05.2007. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 4

Stranica 6

Zadatak Povjerenstva iz prethodnog
stavka bi bio da preispita važnost postojeće
Odluke o prometu, broj:01-27-357/01 od 28,
svibnja 2001.godine.

Zadatak Komisije iz prethodnog stava bi
bio da preispita važnost postojeće Odluke o
saobraćaju,
broj:01-27-357/01
od
28.05.2001. godine.

II
Povjerenstvo iz točke I. ovog Zaključka
bi se sastojalo od tri člana i to:
- jedan predstavnik Općinskog vijeća
Fojnica,
- jedan predstavnik iz Policijske
stanice Fojnica,
- jedan vještak prometne struke.

II
Komisija iz tačke I. ovog Zaključka bi se
sastojalo od tri člana i to:
- jedan predstavnik Općinskog vijeća
Fojnica,
- jedan predstavnik iz Policijske
stanice Fojnica,
- jedan vještak saobraćajne struke.

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

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

Broj: 01-05-332-30/07
Fojnica, 23, svibnja 2007.godine

Broj: 01-05-332-30/07
Fojnica, 23. 05. 2007. godine

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

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

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

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

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o radu za 2006.
godinu i programa rada
Zavoda Bakovići za 2007. godinu

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvještaja o radu za 2006.
godinu i programa rada
Zavoda Bakovići za 2007. godinu

I
Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o
radu za 2006. godinu i program rada Zavoda
Bakovići za 2007. godinu, broj: 03-49313/07 od 10, travnja 2007. godine.

I
Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
radu za 2006. godinu i program rada Zavoda
Bakovići za 2007. godinu, broj: 03-49313/07 od 10.04.2007. godine.

II
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o
radu za 2006. godinu i program rada Zavoda

II
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o
radu za 2006. godinu i program rada Zavoda

31.05.2007. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 4

Stranica 7

Bakovići za 2007. godinu, broj 03-49-313/07
od 10, travnja 2007. godine.

Bakovići za 2007. godinu, broj 03-49-313/07
od 10.04. 2007. godine.

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

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

Broj: 01-05-332-31/07
Fojnica, 23.05.2007. godine

Broj: 01-05-332-31/07
Fojnica, 23.05.2007. godine

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

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

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

Na osnovu člana 27. Statuta Općine
Fojnica i člana 48. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Fojnica, Općinsko vijeće
na sjednici održanoj dana 16. 05.
2007.godine donijelo je:

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju financijskog izvješća OIP-a za
2006. godinu i plana rada
i financijskog plana za 2007. godinu

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju finansijskog izvještaja OIK-e za
2006. godinu i plana rada
i finansijskog plana za 2007. godinu

I
Općinsko
vijeće
Fojnica
usvaja
financijsko izvješće OIP-a, za 2006. godinu,
kao i plan rada i financijski plan za 2007.
godinu, broj: 191-02/07 od 30, siječnja 2007.
godine.
II
Sastavni dio ovog Zaključka je
financijsko izvješće OIP-a, za 2006. godinu,
kao i plan rada i financijski plan za 2007.
godinu, broj:191-02/07 od 30, siječnja 2007.
godine.
III
Zaključak će se objaviti na oglasnoj ploči
Općine Fojnica i «Službenim novinama
Općine Fojnica.»

I
Općinsko vijeće Fojnica usvaja finansijski
izvještaj OIK-e, za 2006. godinu, kao i plan
rada i finansijski plan za 2007. godinu, broj:
191-02/07 od 30.01. 2007. godine.

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

Broj: 01-05-332-32/07
Fojnica, 23, svibnja 2007.godine

Broj: 01-05-332-32/07
Fojnica, 23.05.2007.godine

II
Sastavni dio ovog Zaključka je finansijski
izvještaj OIK-e, za 2006. godinu, kao i plan
rada i finansijski plan za 2007. godinu, broj:
191-02/07 od 30. 01.2007. godine
III

31.05.2007. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 4
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PREDSJEDNIK
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, graf.ing. v.r.
Protuđer Vinko, graf. ing. s. r.
__________________________________________________________________________
Temeljem članka 27. Statuta Općine
Fojnica i članka 48. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Fojnica, Općinsko vijeće
na sjednici održanoj dana 16, svibnja
2007.godine donijelo je:

Na osnovu člana 27. Statuta Općine
Fojnica i člana 48. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Fojnica, Općinsko vijeće
na sjednici
održanoj dana 16.05.
2007.godine donijelo je:

Z A K LJ UČ A K
o usvajanju Izvješća o radu Centra za
medicinsku rehabilitaciju «Fojnica» za
2006. god., sa planom rada za 2007. god.

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvještaja o radu Centra za
medicinsku rehabilitaciju «Fojnica» za
2006. god., sa planom rada za 2007. god.

I
Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o
radu Centra za medicinsku rehabilitaciju
«Fojnica» za 2006. godinu, sa planom rada
za 2007. godinu, broj:1968/07 od 11, travnja
2007. godine.
II
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o
radu Centra za medicinsku rehabilitaciju
«Fojnica» za 2006. godinu, sa planom rada
za 2007. godinu, broj:1968/07 od 11, travnja
2007. godine.
III
Zaključak će se objaviti na oglasnoj ploči
Općine Fojnica i «Službenim novinama
Općine Fojnica.»

I
Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
radu Centra za medicinsku rehabilitaciju
«Fojnica» za 2006. godinu, sa planom rada
za 2007. godinu, broj: 1968/07 od 11.4.2007.
godine.
II
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o
radu Centra za medicinsku rehabilitaciju
«Fojnica» za 2006. godinu, sa planom rada
za 2007. godinu, broj: 1968/07 od 11.4.2007.
godine.
III
Zaključak će se objaviti na oglasnoj ploči
Općine Fojnica i «Službenim novinama
Općine Fojnica.»

Broj: 01-05-332-33/07
Fojnica, 23, svibnja 2007.godine

Broj: 01-05-332-33/07
Fojnica, 23.05.2007.godine

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

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

