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Temeljem članka 31. Statuta Općine Fojnica
(pročišćeni tekst), broj:01-02-466/06 od 16, lipnja
2006. godine i članka 41. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Fojnica (pročišćeni tekst), broj:
01-02-467/06 od 16, lipnja 2006. godine,
Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 3,
listopada 2007. godine donosi

Na osnovu člana 31. Statuta Općine Fojnica
(prečišćeni tekst), broj: 01-02-466/06 od 16.06.
2006. godine i člana 41. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Fojnica ( prečišćeni tekst ),
broj: 01-02-467/06 od 16.06. 2006.godine,
Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana
03.10.2007. godine donosi

ODLUKU
o visini naknade za rad vijećnika
Općinskog vijeća Fojnica

ODLUKU
o visini naknade za rad vijećnika
Općinskog vijeća Fojnica

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za
rad vijećnika Općinskog vijeća Fojnica.

Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za
rad vijećnika Općinskog vijeća Fojnica.

Članak 2.
Naknada za rad vijećnika iznosi 200,00 KM i
ista će se primjenjivat počevši od 1, listopada
2007. godine.
Članak 3.
Vijećnik koji nazoči sjednici Općinskog vijeća
ima pravo na dnevnicu u iznosu od 30,00 KM za
svaku održanu sjednicu Vijeća.

Član 2.
Naknada za rad vijećnika iznosi 200,00 KM i
ista će se primjenjivat počev od 01.10.2007.
godine.
Član 3.
Vijećnik koji prisustvuje sjednici Općinskog
vijeća ima pravo na dnevnicu u iznosu od 30,00
KM za svaku održanu sjednicu Vijeća.

Članak 4.
Za provođenje ove Odluke zadužuje se Služba
za gospodarstvo, stambeno komunalne poslove,
financije i proračun.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o visini naknade za rad
vijećnika
Općinskog vijeća Fojnica, broj:01-05-440/04 od
11, lipnja 2004. godine.

Član 4.
Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Služba
za privredu, stambeno komunalne poslove,
finansije i budžet.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da
važi Odluka o visini naknade za rad vijećnika
Općinskog vijeća Fojnica, broj: 01-05-440/04 od
11.06. 2004. godine.

Članak 5.
Odluka stupa na snagu drugog dana od dana
donošenja i bit će objavljena u "Službenim
novinama Općine Fojnica".

Član 5.
Odluka stupa na snagu drugog dana od dana
donošenja i bit će objavljena u "Službenim
novinama Općine Fojnica".

Broj: 01-14-2538/07
Fojnica, 4, listopada 2007. godine

Broj: 01- 14-2538/07
Fojnica, 04.10.2007. godine

PREDSJEDNIK
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, graf. ing. v. r.
Protuđer Vinko, graf. ing. s.r.
______________________________________________________________________________
Na osnovu člana 102. Statuta Općine Fojnica
(pročišćeni tekst), broj: 01-02-466/06 od 16.06.
2006. godine, člana 41. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Fojnica (prečišćeni tekst), broj:
01-02-467 od 16.06. 2006.godine i Zaključka

Temeljem članka 102. Statuta Općine Fojnica
(pročišćeni tekst), broj: 01-02-466/06 od 16,
lipnja 2006. godine, članka 41. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Fojnica (pročišćeni tekst), broj:
01-02-467 od 16, lipnja 2006.godine i Zaključka
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Općinskog vijeća Fojnica, broj: 01-05-844-17/05
od 13, travnja 2005. godine Općinsko vijeće, na
sjednici održanoj dana 3, listopada 2007. godine,
donosi

Općinskog vijeća Fojnica, broj: 01-05-844-17/05
od 13.04.2005. godine Općinsko vijeće, na
sjednici održanoj dana 03.10.2007. godine,
donosi

ODLUKU
o isplati razlike plaće službenicima i
namještenicima općinskog tijela uprave
i zaostalih vijećničkih paušala

ODLUKU
o isplati razlike plaće službenicima i
namještenicima općinskog organa uprave
i zaostalih vijećničkih paušala

Članak 1.
Ovom Odlukom se utvrđuje da su stečeni
uvjeti za saniranje kratkoročnih mjera, isplatu
razlike plaće za službenike i namještenike
općinskog tijela uprave kao i zaostale vijećničke
paušale, po Zaključku broj: 01-05-844/05 koji je
donesen na sjednici Općinskog vijeća Fojnica
održanoj 13, travnja 2005. godine.

Član 1.
Ovom Odlukom se utvrđuje da su stečeni
uslovi za saniranje kratkoročnih mjera, isplatu
razlike plaće za službenike i namještenike
općinskog tijela uprave kao i zaostale vijećničke
paušale, po Zaključku broj: 01-05-844/05 koji je
donesen na sjednici Općinskog vijeća Fojnica
održanoj13.04.2005. godine.

Članak 2.
Naknada iz članka 1. ove Odluke isplatit će se
za mjesec: ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2005.
godine, najdalje do 31, prosinca 2007. godine.

Član 2.
Naknada iz člana 1. ove Odluke isplatit će se
za mjesec mart, april, maj i juni 2005. godine,
najdalje do 31.12. 2007. godine.

Članak 3.
Za provođenje ove Odluke zadužuje se Služba
za gospodarstvo, stambeno komunalne poslove,
financije i proračun.

Član 3.
Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se
Služba za privredu, stambeno komunalne
poslove, finansije i budžet.

Članak 4.
Odluka stupa na snagu drugog dana od dana
donošenja i bit će objavljena u "Službenim
novinama Općine Fojnica".

Član 4.
Odluka stupa na snagu drugog dana od dana
donošenja i bit će objavljena u "Službenim
novinama Općine Fojnica".

Broj: 01- 14-2539/07
Fojnica: 4, listopada 2007. godine

Broj: 01-14-2539/07
Fojnica: 04.10.2007. godine

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

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

______________________________________________________________________________
Na osnovu člana 102. Statuta Općine Fojnica
(prečišćeni tekst), broj: 01-02-466/06 od 16.06.
2006. godine, člana 41. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Fojnica (prečišćeni tekst), broj:
01-02-467 od 16.06. 2006.godine i Zaključka
Općinskog vijeća Fojnica broj: 01-05-440-11/07
od 27.06.2007. godine Općinsko vijeće, na
sjednici održanoj dana 03.10.2007. godine,
donosi:

Temeljem članka 102. Statuta Općine Fojnica
(pročišćeni tekst), broj: 01-02-466/06 od 16,
lipnja 2006. godine, članka 41. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Fojnica (pročišćeni tekst), broj:
01-02-467 od 16, lipnja 2006. godine i Zaključka
Općinskog vijeća Fojnica broj: 01-05-440-11/07
od 27, lipnja 2007. godine Općinsko vijeće, na
sjednici održanoj dana 3, listopada 2007. godine,
donosi:
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ODLUKU
o privremenom povećanju koeficijenata
službenika i namještenika
općinskog tijela uprave

ODLUKU
o privremenom povećanju koeficijenata
službenika i namještenika
općinskog organa uprave

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se privremeno
povećanje koeficijenta službenika i namještenika
općinskog tijela uprave.

Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se privremeno
povećanje koeficijenata službenika i namještenika
općinskog organa uprave.

Članak 2.
Postojeći koeficijenti službenika i namještenika općinskog tijela uprave povećavaju se za
33,33, %, počevši od 1, listopada 2007. godine.
Vrijednost boda (startnog osnova) iznosi 100.

Član 2.
Postojeći koeficijenti službenika i namještenika općinskog organa uprave povećavaju se za
33,33, %, počev od 01.10.2007. godine.
Vrijednost boda (startnog osnova) iznosi 100.

Članak 3.
Za provođenje ove Odluke zadužuje se Služba
za gospodarstvo, stambeno komunalne poslove,
financije i proračun.

Član 3.
Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Služba
za privredu, stambeno komunalne poslove,
finansije i budžet.

Članak 4.
Odluka stupa na snagu drugog dana od dana
donošenja, a važi do donošenja novog pravilnika
o unutarnjem ustroju općinskog tijela uprave i bit
će objavljena u "Službenim novinama Općine
Fojnica".

Član 4.
Odluka stupa na snagu drugog dana od dana
donošenja, a važi do donošenja novog pravilnika
o unutrašnjoj sistematizaciji općinskog organa
uprave i bit će objavljena u "Službenim novinama
Općine Fojnica".

Broj: 01-34-2537/07
Fojnica, 4, listopada 2007. godine

Broj: 01-34-2537/07
Fojnica, 04.10.2007. godine

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

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

______________________________________________________________________________________

Temeljem članka 13. Zakona o principima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine F BiH", broj:
49/06), članka 17. Statuta Općine Fojnica
(pročišćeni tekst), broj: 01-02-466/06 od 16,
lipnja 2006. godine i Odluke Upravnog vijeća
J.U. Dom zdravlja Fojnica, o izgradnji
“Dispanzera za zaštitu žena i trudnica”, broj: 470/
07 od 17, kolovoza 2007. godine, Općinsko vijeće
Fojnica na sjednici održanoj dana 3, listopada
2007. godine donosi:

Na osnovu člana 13. Zakona o principima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine F BiH", broj:
49/06), člana 17. Statuta Općine Fojnica,
(prečišćeni tekst), broj: 01-02-466/06 od
16.06.2006. godine i Odluke Upravnog odbora
J.U. Dom zdravlja Fojnica, o izgradnji
“Dispanzera za zaštitu žena i trudnica”, broj: 470/
07 od 17.08.2007. godine, Općinsko vijeće
Fojnica na sjednici održanoj dana 03.10. 2007.
godine donosi:

ODLUKU
o davanju suglasnosti za otvaranje dispanzera
za zaštitu žena i trudnica

ODLUKU
o davanju saglasnosti za otvaranje dispanzera
za zaštitu žena i trudnica
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Članak 1.
Daje se suglasnost J.U. Dom zdravlja
Fojnica, da na parceli k.č. 386/2 - Dom zdravlja stambeno poslovna zgrada, pravo raspolaganja na
zemljištu u korist Općine Fojnica u prizemlju
zgrade - etažni vlasnik Dom zdravlja Fojnica,
može otvoriti dispanzer za zaštitu žena i trudnica.

Član 1.
Daje se saglasnost J.U. Dom zdravlja
Fojnica, da na parceli k.č. 386/2 - Dom zdravlja stambeno poslovna zgrada, pravo raspolaganja na
zemljištu u korist Općine Fojnica u prizemlju
zgrade - etažni vlasnik Dom zdravlja Fojnica,
može otvoriti dispanzer za zaštitu žena i trudnica.

Članak 2.
Stambeno poslovni objekt po svom obliku i
veličini zadovoljava propisane normative na
građevnoj parceli iz članka 1. ove Odluke i čini
prostorno-funkcionalnu međusobno povezanu
cjelinu.
Javna ustanova Dom zdravlja Fojnica će
prije pristupanja izvođenja građevnih radova
pribaviti svu potrebnu izvedbenu dokumentaciju
sukladno Zakonu o gradnji i drugim zakonima.
Članak 3.
U slučaju međusobnog spora etažnih vlasnika
na parceli k.č. 386/2 isti se upućuju na rješavanje
spora u sudskom ili izvansudskom postupku ili u
dogovoru sa nadležnom općinskom službom.

Član 2.
Stambeno poslovni objekat po svom obliku i
veličini zadovoljava propisane normative na
građevinskoj parceli iz člana 1. ove Odluke i čini
prostorno – funkcionalnu međusobno povezanu
cjelinu.
Javna ustanova Dom zdravlja Fojnica će
prije pristupanja izvođenja građevinskih radova
pribaviti svu potrebnu izvedbenu dokumentaciju u
skladu sa Zakonom o građenju i drugim
zakonima.
Član 3.
U slučaju međusobnog spora etažnih vlasni-ka
na parceli k.č. 386/2 isti se upućuju na rješavanje
spora u sudskom ili vansudskom postupku ili u
dogovoru sa nadležnom općinskom službom.

Članak 4.
Sastavni dio ove Odluke je Odluka Upravnog vijeća J.U. Dom zdravlja Fojnica o izgradnji
"Dispanzera za zaštitu žena i trudnica", broj:
470/07 od 17, kolovoza 2007. godine.

Član 4.
Sastavni dio ove Odluke je Odluka
Upravnog odbora J.U. Dom zdravlja Fojnica o
izgradnji "Dispanzera za zaštitu žena i trudnica",
broj: 470/07 od 17.08 2007. godine.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu drugog dana od
dana donošenja, i bit će objavljena u "Službenim
novinama Općine Fojnica."

Član 5.
Ova odluka stupa na snagu drugog dana od
dana donošenja, i bit će objavljena u „Službenim
novinama Općine Fojnica.“

Broj: 01-37-2386/07
Fojnica, 3, listopada 2007. godine

Broj. 01-37-2386/07
Fojnica, 03.10. 2007. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, graf. ing. s.r.

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

________________________________________________________________________________
Na osnovu člana 4. Zakona o prometu
nepokretnosti ("Službeni list SR BiH,” broj:
38/78) i člana 17. Statuta Općine Fojnica
(prečišćeni tekst), broj: 01-02-466/06 od 16.06.
2006. godine, Općinsko vijeće Fojnica, u
predmetu utvrđivanja statusa nepokretnosti u

Temeljem članka 4. Zakona o prometu
nepokretnosti ("Službeni list SR BiH,” broj:
38/78) i članka 17. Statuta Općine Fojnica
(pročišćeni tekst), broj: 01-02-466/06 od 16,
lipnja 2006. godine, Općinsko vijeće Fojnica, u
predmetu utvrđivanja statusa nepokretnosti u

5

31.10.2007. godina

Službene novine Općine Fojnica

Broj 6

stranica 6

općoj upotrebi na sjednici održanoj dana 3,
listopada 2007. godine, donijelo je:

općoj upotrebi na sjednici održanoj dana 03.10.
2007.godine, donijelo je:

ODLUKU
o utvrđivanju statusa nepokretnosti u općoj
uporabi

ODLUKU
o utvrđivanju statusa nepokretnosti u općoj
upotrebi

Članak 1.
Utvrđuje se da i dalje služe općoj uporabi
slijedeće nepokretnosti (nekretnine):
- k,č. 3367, nekategorizirani put,
površine 218 m2, dobro u općoj
uporabi
put
- dio k.č. 3366, 3365, 3363
cijelom dužinom parcela u
širini od 3 metra.

Član 1.
Utvrđuje se da i dalje služe općoj upotrebi
slijedeće nepokretnosti (nekretnine):
- k,č. 3367, nekategorisani put,
površine 218 m2, dobro u općoj
upotrebi
put
- dio k.č. 3366, 3365, 3363
cijelom dužinom parcela u
širini od 3 metra.

Članak 2.
U katastarsko knjižnom uredu Općine Fojnica
izvršit će se upis dobara u općoj uporabi – put na
dijelu nekretnina iz članka 1. ove Odluke uz upis
državne svojine i Općine Fojnica kao tijela
raspolaganja.

Član 2.
U katastarsko knjižnom uredu Općine Fojnica
izvršit će se upis dobara u općoj upotrebi – put na
dijelu nekretnina iz člana 1. ove Odluke uz upis
državne svojine i Općine Fojnica kao organa
raspolaganja.
Član 3.

Članak 3.
U slučaju eventualnih troškova po ovoj Odluci
iste snose korisnici k.č. iz članka 1. ove Odluke.

U slučaju eventualnih troškova po ovoj Odluci
iste snose korisnici k.č. iz člana 1.ove Odluke.
Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu drugog dana od
dana donošenja, i objavit će se u "Službenim
novinama Općine Fojnica."

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu drugog dana od
dana donošenja, i bit će objavljena u "Službenim
novinama Općine Fojnica."

Broj: 01-31-626/07
Fojnica: 03.10.2007. godine

Broj: 01-31-626/07
Fojnica: 3, listopada 2007. godine

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

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

________________________________________________________________________________
Temeljem članka 27. stavak 1. točka 3.
Statuta Općine Fojnica (pročišćeni tekst) broj:0112-466/06 od 16, lipnja 2006. godine i članka 48.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Fojnica
(pročišćeni tekst) broj: 01-02-467/06 od 16, lipnja
2006. godine, Općinsko vijeće Fojnica na sjednici
održanoj dana 3, listopada 2007. godine donijelo
je:

Na osnovu člana 27. stav 1. tačka 3. Statuta
Općine Fojnica (prečišćeni tekst) broj:01-12466/06 od 16.06. 2006. godine i člana 48.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Fojnica
(prečišćeni tekst) broj: 01-02-467/06 od 16.06.
2006. godine, Općinsko vijeće Fojnica na sjednici
održanoj dana 03.10.2007. godine donijelo je:
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Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna za
period 1, siječnja 2007. do 30, lipnja 2007.
godine po organizacijskim jedinicama i
funkcionalnim klasifikacijama

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta za
period 01.01.2007. do 30.06. 2007.
godine po organizacionim jedinicama i
funkcionalnim klasifikacijama

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o
izvršenju Proračuna za period 1, siječnja do 30,
lipnja 2007. godine po organizacijskim
jedinicama i funkcionalnim klasifikacijama sa
primjedbama koje su dostavljene od strane
Povjerenstva za nadzor nad materijalno –
financijskim poslovanjem Općine Fojnica, koje
su sastavni dio ovog Zaključka.

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
izvršenju Budžeta za period 01.01 do 30.06. 2007.
godine po organizacionim jedinicama i
funkcionalnim klasifikacijama, sa primjedbama
koje su dostavljene od strane Komisije za nadzor
nad materijalno – finansijskim poslovanjem
Općine Fojnica, koje su sastavni dio ovog
Zaključka.

II. Obvezuje se Služba za gospodarstvo,
stambeno komunalne poslove, financije i
proračun da na dostavljene primjedbe iz točke i
ovog Zaključka da pismeno pojašnjenje za
narednu sjednicu Općinskog vijeća.

II. Obavezuje se Služba za privredu, stambeno
komunalne poslove, finansije i budžet da na
dostavljene primjedbe iz tačke i ovog Zaključka
da pismeno pojašnjenje za narednu sjednicu
Općinskog vijeća.

III. Općinsko vijeće Fojnica zahtjeva od Službe
za gospodarstvo, stambeno, komunalne poslove,
financije i proračun da uz Izvješće o izvršenju
proračuna za period 1, siječnja do 31, prosinca
2007. godine po organizacijskim jedinicama
i funkcionalnim klasifikacijama dostavi:

III. Općinsko vijeće Fojnica zahtjeva od Službe
za privredu, stambeno, komunalne poslove,
finansije i budžet da uz Izvještaj o izvršenju
budžeta za period 01.01. do 31.12. 2007. godine
po organizacionim jedinicama i funkcionalnim
klasifikacijama dostavi:

−

−

−

analitički prikaz i pismeno obrazloženje, za
sve stavke koje prelaze iznos od 30.000,00
KM,
analitički prikaz i pismeno obrazloženje za
sve stavke gdje je došlo do prekoračenja
utroška sredstava od planiranih.

−

analitički prikaz i pismeno obrazloženje, za
sve stavke koje prelaze iznos od 30.000,00
KM,
analitički prikaz i pismeno obrazloženje za
sve stavke gdje je došlo do prekoračenja
utroška sredstava od planiranih.

IV. Zaključak će se objaviti na Oglasnoj ploči
Općine Fojnica i "Službenim novinama Općine
Fojnica."

IV. Zaključak će se objaviti na Oglasnoj ploči
Općine Fojnica i "Službenim novinama Općine
Fojnica."

Broj:01-05-758/07godine
Fojnica: 22, listopada 2007. godine

Broj:01-05-758/07 godine
Fojnica: 22.10.2007. godine

PREDSJEDNIK
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, graf. ing. s.r.
Vinko Protuđer, graf. ing. v. r.
________________________________________________________________________________
Na osnovu člana 17. tačka 6. Statuta Općine
Fojnica (prečišćeni tekst), broj: 01-02-466/06 od
16.06 2006. godine i člana 48. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Fojnica (prečišćeni tekst), broj:
01-02-467/06 od 16.06 2006. godine, Općinsko
vijeće Fojnica, na sjednici održanoj dana
03.10.2007. godine, donijelo je:

Temeljem članka 17. točka 6. Statuta Općine
Fojnica (pročišćeni tekst), broj: 01-02-466/06 od 16,
lipnja 2006. godine i članka 48. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Fojnica (pročišćeni tekst), broj:
01-02-467/06 od 16, lipnja 2006. godine, Općinsko
vijeće Fojnica, na sjednici održanoj dana 3,
listopada 2007. godine, donijelo je:
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Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o radu JKP “Šćona” d.o.o.
Fojnica za 2006. godinu i plana rada za 2007.
godinu

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvještaja o radu JKP “Šćona”d.o.o.
Fojnica za 2006. godinu i plana rada za 2007.
godinu

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o radu
JKP “Šćona” d.o.o. Fojnica za 2006. godinu i plan
rada za 2007. godinu, broj: 800/07 od 17, rujna
2007. godine.

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o radu
JKP “Šćona” d.o.o. Fojnica za 2006. godinu i plan
rada za 2007. godinu, broj: 800/07 od 17.09. 2007.
godine.

II. Zaključak će se objaviti na oglasnoj ploči Općine
Fojnica i “Službenim novinama Općine Fojnica.”

II. Zaključak će se objaviti na oglasnoj ploči Općine
Fojnica i “Službenim novinama Općine Fojnica.”

Broj:01-14-647/07
Fojnica: 3, listopada 2007. godine

Broj:01-14-647/07
Fojnica: 03.10.2007. godine

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

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

______________________________________________________________________________________________________________________

Temeljem članka 16. stavak 2. Zakona o
građevnom zemljištu F BiH ("Službene novine F
BiH", broj: 67/05), članka 17. točka 11. Statuta
Općine Fojnica (pročišćeni tekst), broj: 01-02466/06 od 16, lipnja 2006. godine i članka 48.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Fojnica
(pročišćeni tekst), broj: 01-02-467/06 od 16, lipnja
2006. godine, Općinsko vijeće Fojnica na sjednici
održanoj dana 3, listopada 2007. godine donosi

Na osnovu člana
16. stav 2. Zakona o
građevinskom zemljištu F BiH ("Službene novine F
BiH", broj: 67/05), člana 17. tačka 11. Statuta
Općine Fojnica (prečišćeni tekst), broj: 01-02466/06 od 16.06 2006. godine i člana 48. Poslovnika
o radu Općinskog vijeća Fojnica (prečišćeni tekst),
broj: 01-02-467/06 od 16.06 2006. godine,
Općinsko vijeće Fojnica na sjednici održanoj dana
03.10. 2007. godine donosi:

Z A K LJ U Č A K

Z A K LJ U Č A K

I. Općinsko vijeće Fojnica traži mišljenje javnog
pravobranitelja, kojim se potvrđuje ili odbacuje
predloženo Rješenje o dodjeli na korištenje
neizgrađenog građevnog zemljišta radi izgradnje
poslovnog objekta ugostiteljsko trgovinske namjene
na lokalitetu "Alaupovka" u Fojnici, sukladno
važećim zakonima.

I. Općinsko vijeće Fojnica traži mišljenje javnog
pravobranioca, kojim se potvrđuje ili odbacuje
predloženo Rješenje o dodjeli na korištenje
neizgrađenog građevinskog zemljišta radi izgradnje
poslovnog objekta ugostiteljsko trgovinske namjene
na lokalitetu "Alaupovka" u Fojnici, u skladu sa
važećim zakonima.

II. Javni pravobranitelj je dužan mišljenje iz točke
I. ovog Zaključka dostaviti u zakonskom roku, u
suprotnom će se smatrati da je suglasan sa
dostavljenim prijedlogom Rješenja.

II. Javni pravobranioc je dužan mišljenje iz tačke
I. ovog Zaključka dostaviti u zakonskom roku, u
suprotnom će se smatrati da je saglasan sa
dostavljenim prijedlogom Rješenja.

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: 01-08-717/07
Fojnica, 4, listopada 2007. godine

Broj: 01-08-717/07
Fojnica, 04.10.2007. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, graf. ing. s. r.

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

8

31.12.2007. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 6

Stranica 9

Temeljem članka 44. Statuta općine Fojnica, a
u svezi članka 27. točka 5. te članka 106. Zakona
o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara
od prirodnih i drugih nepogoda ("Službene novine
Federacije BiH", broj 39/03 i 22/06), Načelnik
općine Fojnica d o n o s i

Na osnovu člana 44. Statuta općine Fojnica, a
u vezi člana 27. tačka 5. te člana 106. Zakona o
zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine
Federacije BiH", broj 39/03 i 22/06), Načelnik
općine Fojnica d o n o s i

ODLUKU
O UTEMELJENJU OPĆINSKOG STOŽERA
CIVILNE ZAŠTITE FOJNICA

ODLUKU
O OSNIVANJU OPĆINSKOG ŠTABA
CIVILNE ZAŠTITE FOJNICA

Članak 1.
Ovom Odlukom utemeljuje se Općinski stožer
civilne zaštite Fojnica (u daljnjem tekstu:
Općinski stožer), kao stručno – operativno tijelo
općine Fojnica, za zaštitu i spašavanje ljudi i
materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nepogoda, uređuje njegov djelokrug, unutarnje
ustrojstvo, popuna, financiranje, opremanje,
obučavanje i osposobljavanje i druga pitanja od
značaja za ustroj i rad Općinskog stožera.

Član 1.
Ovom Odlukom osniva se Općinski štab
civilne zaštite Fojnica (u daljem tekstu: Općinski
štab), kao stručno – operativni organ općine
Fojnica, za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih
dobara od prirodnih i drugih nesreća, uređuje
njegov djelokrug, unutrašnja organizacija,
popuna, finansiranje, opremanje, obučavanje i
osposobljavanje i druga pitanja od značaja za
organizaciju i rad Općinskog štaba.

Članak 2.
U obnašanju poslova iz svoje nadležnosti,
Općinski stožer funkcionira stalno, i to u uvjetima
kada načelnik općine Fojnica proglasi nastanak
prirodne ili druge nesreće na širem području
općine Fojnica.
U periodu kada ne postoje prirodne ili druge
nesreće, Općinski stožer svoje funkcije ostvaruje
povremeno, prema potrebi, i to onda kada
razmatra stanje priprema, ustroja, opremljenosti i
osposobljenosti za zaštitu i spašavanje svih
nositelja zaštite i spašavanja na području općine,
predlaže mjere za dogradnju sustava zaštite i
spašavanja te kada djeluje preventivno u
pogledu nastajanja prirodne ili druge nepogode
i sudjeluje u vježbama i drugim vidovima
obučavanja i osposobljavanja.
Ako prijeti ili je nastala prirodna ili druga
nesreća velikih razmjera, koja je obuhvatila
područje jedne ili više mjesnih zajednica, a snage
i sredstva tih mjesnih zajednica nisu dovoljne za
sprječavanje opasnosti, odnosno otklanjanje posljedica njihova djelovanja, Općinski stožer može,
na zahtjev povjerenika CZ ugroženih područja ili
po vlastitoj procjeni, zapovjediti angažiranje snaga i sredstava civilne zaštite drugih mjesnih zajednica, ili drugih pravnih osoba, koje nisu ugrožene
tom prirodnom ili drugom nesrećom, da sudjeluju
u poduzimanju mjera i djelatnosti na zaštiti i
spašavanju ljudi i materijalnih dobara na tom
pogođenom području općine.

Član 2.
U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti,
Općinski štab funkcionira stalno, i to u uvjetima
kada načelnik općine Fojnica proglasi nastanak
prirodne ili druge nesreće na širem području
općine Fojnica.
U periodu kada ne postoje prirodne ili druge
nesreće, Općinski štab svoje funkcije ostvaruje
povremeno, prema potrebi, i to onda kada
razmatra stanje priprema, organiziranosti,
opremljenosti i osposobljenosti za zaštitu i
spašavanje svih nosilaca zaštite i spašavanja na
području općine, predlaže mjere za dogradnju
sistema zaštite i spašavanja te kada djeluje
preventivno u pogledu nastajanja prirodne ili
druge nesreće i učestvuje u vježbama i drugim
vidovima obučavanja i osposobljavanja.
Ako prijeti ili je nastala prirodna ili druga
nesreća velikih razmjera, koja je obuhvatila
područje jedne ili više mjesnih zajednica, a snage
i sredstva tih mjesnih zajednica nisu dovoljne za
sprečavanje opasnosti, odnosno otklanjanje
posljedica njihova djelovanja, Općinski štab
može, na zahtjev povjerenika CZ ugroženih
područja ili po vlastitoj procjeni, zapovjediti
angažiranje snaga i sredstava civilne zaštite
drugih mjesnih zajednica, ili drugih pravnih lica,
koje nisu ugrožene tom prirodnom ili drugom
nesrećom, da učestvuju u poduzimanju mjera i
djelatnosti na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara na tom pogođenom području općine.
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Ako neka od susjednih ili drugih općina podnese zahtjev za pomoć u sprječavanju opasnosti,
odnosno otklanjanju posljedica njihova djelovanja, Općinski stožer može zapovjediti
angažiranje snaga i sredstava civilne zaštite s
teritorije općine i uputiti ih na područje ugrožene
općine.

Ako neka od susjednih ili drugih općina podnese zahtjev za pomoć u sprečavanju opasnosti,
odnosno
otklanjanju
posljedica
njihova
djelovanja, Općinski štab može zapovjediti
angažiranje snaga i sredstava civilne zaštite s
teritorije općine i uputiti ih na područje ugrožene
općine.

Članak 3.
Temeljem prethodne procjene situacije u svezi
s mjestom i vremenom mogućeg nastanka
određene opasnosti širih razmjera, odnosno
mjestom, vremenom, vrstom i obimom posljedica
koje su već nastale za ljude i materijalna dobra na
širem području općine, u upravljanju akcijama
zaštite i spašavanja Općinski stožer, suglasno
planovima zaštite i spašavanja, ovlašten je da:
• odlučuje o snagama i sredstvima civilne
zaštite na zaštiti i spašavanju ugroženih i
stradalih ljudi i materijalnih dobara i te
snage raspoređuje na ona područja koja su
ugrožena,
• naređuje provedbu odgovarajućih mjera
zaštite i spašavanja i određuje snage i
sredstva koje će provoditi te mjere,
• usmjerava, koordinira i upravlja akcijama
zaštite i spašavanja svih sudionika
angažiranih na zaštiti i spašavanju na
području općine Fojnica,
• rješava sva pitanja koja se u tijeku
provedbe aktivnosti na zaštiti i spašavanju
pojave u svezi sa angažiranjem snaga i
sredstava civilne zaštite i provedbe mjera
zaštite i spašavanja i samozaštite građana.
U vrijeme zapovijedanja postrojbama civilne
zaštite i službama za zaštitu i spašavanje,
angažiranim u akcijama iz stavka 1. ovog članka,
zapovjednici postrojbi i službi odgovorni su
Općinskom stožeru.

Član 3.
Na osnovu prethodne procjene situacije u vezi
s mjestom i vremenom mogućeg nastanka
određene opasnosti širih razmjera, odnosno
mjestom, vremenom, vrstom i obimom posljedica
koje su već nastale za ljude i materijalna dobra na
širem području općine, u rukovođenju akcijama
zaštite i spašavanja Općinski štab, saglasno planovima zaštite i spašavanja, ovlašten je da:
• odlučuje o snagama i sredstvima civilne
zaštite na zaštiti i spašavanju ugroženih i
stradalih ljudi i materijalnih dobara i te
snage raspoređuje na ona područja koja su
ugrožena,
• naređuje provođenje odgovarajućih mjera
zaštite i spašavanja i određuje snage i
sredstva koje će provoditi te mjere,
• usmjerava, koordinira i rukovodi akcijama
zaštite i spašavanja svih učesnika
angažiranih na zaštiti i spašavanju na
području općine Fojnica,
• rješava sva pitanja koja se u toku provođenja aktivnosti na zaštiti i spašavanju pojave u vezi sa angažiranjem snaga i sredstava civilne zaštite i provođenja mjera
zaštite i spašavanja i samozaštite građana.
U vrijeme zapovijedanja jedinicama civilne
zaštite i službama za zaštitu i spašavanje,
angažiranim u akcijama iz stava 1. ovog člana,
rukovodioci jedinica i službi odgovorni su
Općinskom štabu.

Članak 4.
Općinski stožer se sastoji od zapovjednika,
načelnika i 9 (devet) članova. Popuna Općinskog
stožera vrši se osobama na profesionalnom radu i
osobama po položaju, odnosno dužnosti. Članovi
Općinskog stožera po dužnosti su i zapovjednik
vatrogasne jedinice i tajnik Općinske organizacije
Crvenog križa Fojnica.
Načelnik općine Fojnica je po dužnosti zapovjednik Općinskog stožera. Rukovoditelj Službe za
civilnu zaštitu općine Fojnica je po dužnosti

Član 4.
Općinski štab se sastoji od komandanta, načelnika i 9 (devet) članova. Popuna Općinskog štaba
vrši se osobama na profesionalnom radu i licima
po položaju, odnosno funkciji. Članovi Općinskog
štaba po funkciji su i komandir vatrogasne
jedinice i sekretar Općinske organizacije Crvenog
krsta Fojnica.
Načelnik općine Fojnica je po položaju
komandant Općinskog štaba. Rukovodilac Službe
za civilnu zaštitu općine Fojnica je po položaju
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načelnik Općinskog stožera. Ostali članovi
Općinskog stožera su rukovoditelji i uposlenici
općinskih službi za upravu.
Popunu Općinskog stožera, uz podjelu zadaća
po mjerama zaštite i spašavanja, vrši načelnik
općine Fojnica, svojim rješenjem. Općinski stožer
obnaša poslove iz svoje nadležnosti samostalno i
za svoj rad odgovoran je načelniku općine
Fojnica.
Članak 5.
U obnašanju svojih poslova i zadaća Općinski
stožer surađuje sa Kantonalnim stožerom CZ
KSB/SBK Travnik, stožerima civilne zaštite
drugih općina, upravnim organizacijama, javnim
poduzećima i udrugama građana sa područja
općine Fojnica.

Član 5.
U obavljanju svojih poslova i zadataka
Općinski štab sarađuje sa Kantonalnim štabom
CZ SBK/KSB Travnik, štabovima civilne zaštite
drugih općina, upravnim organizacijama, javnim
preduzećima i udruženjima građana sa područja
općine Fojnica.

Članak 6.
Općinski stožer donosi Poslovnik o svom radu,
kao i Program rada za svaku kalendarsku godinu.
Na kraju svake godine, Općinski stožer podnosi
redovno godišnje izvješće o svom radu načelniku
općine Fojnica i Kantonalnom stožeru CZ
KSB/SBK Travnik, a izvanredne po potrebi.

Član 6.
Općinski štab donosi Poslovnik o svom radu,
kao i Program rada za svaku kalendarsku godinu.
Na kraju svake godine, Općinski štab podnosi
redovni godišnji izvještaj o svom radu načelniku
općine Fojnica i Kantonalnom štabu CZ
SBK/KSB Travnik, a vanredne po potrebi.

Članak 7.
U obnašanju složenijih zadaća zaštite i
spašavanja Općinski stožer može angažirati i
druge državne službenike iz općinskih tijela
uprave i eksperte na profesionalnom radu u drugim tijelima, organizacijama i pravnim osobama.
O angažiranju osoba iz stavka 1. ovoga članka
odlučuje zapovjednik Općinskog stožera na
prijedlog načelnika ili nekog od članova
Općinskog stožera.

Član 7.
U obavljanju složenijih zadataka zaštite i
spašavanja Općinski štab može angažirati i druge
državne službenike iz općinskih organa uprave i
eksperte na profesionalnom radu u drugim
organima, organizacijama i pravnim licima.
O angažiranju lica iz stava 1. ovoga člana
odlučuje
komandant Općinskog štaba na
prijedlog načelnika ili nekog od članova
Općinskog štaba.

Članak 8.
Sjednice općinskog stožera saziva i njima
predsjedava zapovjednik Općinskog stožera. Ako
je zapovjednik Općinskog stožera spriječen obnašati svoju funkciju, sjednice Općinskog stožera
saziva i njima predsjedava načelnik Općinskog
stožera.
Članak 9.

Članak 8.
Sjednice Općinskog štaba saziva i njima
predsjedava komandant Općinskog štaba. Ako je
komandant Općinskog štaba spriječen obavljati
svoju funkciju, sjednice Općinskog štaba saziva i
njima predsjedava načelnik Općinskog štaba.

načelnik Općinskog štaba. Ostali članovi Općinskog štaba su rukovodioci i uposlenici općinskih
službi za upravu.
Popunu Općinskog štaba, uz podjelu zadataka
po mjerama zaštite i spašavanja, vrši načelnik
općine Fojnica, svojim rješenjem. Općinski štab
vrši poslove iz svoje nadležnosti samostalno i za
svoj rad odgovoran je načelniku općine Fojnica.

Općinski stožer ima pečat koji se izdaje
sukladno Zakonu o pečatu Kantona Središnja
Bosna ("Službene novine SBK/KSB", broj 2/97,
3/99, 10/01, 10/02 i 14/04).

Član 9.
Općinski štab ima pečat koji se izdaje u skladu
sa Zakonom o pečatu Srednjobosanskog kantona
("Službene novine SBK/KSB", broj 2/97, 3/99,
10/01, 10/02 i 14/04).

Članak 10.
Funkciju stručne službe Općinskog stožera ima
Služba za civilnu zaštitu općine Fojnica. U

Član 10.
Funkciju stručne službe Općinskog štaba ima
Služba za civilnu zaštitu općine Fojnica. U
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obnašanju poslova u funkciji stručne službe,
Služba za civilnu zaštitu općine Fojnica obnaša
administrativne, tehničke i druge poslove
neophodne za rad Općinskog stožera, što se bliže
utvrđuje Pravilnikom o unutarnjem ustroju Službe
za civilnu zaštitu općine Fojnica.

obavljanju poslova u funkciji stručne službe,
Služba za civilnu zaštitu općine Fojnica obavlja
administrativne, tehničke i druge poslove
neophodne za rad Općinskog štaba, što se bliže
utvrđuje Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji
Službe za civilnu zaštitu općine Fojnica.

Članak 11.
Općinski stožer se oprema odgovarajućom
opremom i materijalno – tehničkim sredstvima
koja su neophodna za osobnu zaštitu članova
Općinskog stožera i za obnašanje zadaća iz
njegove nadležnosti.

Član 11.
Općinski štab se oprema odgovarajućom
opremom i materijalno – tehničkim sredstvima
koja su neophodna za ličnu zaštitu članova
Općinskog štaba i za obavljanje zadataka iz
njegove nadležnosti.

Članak 12.
Sredstva za financiranje Općinskog stožera
osiguravaju se u Proračunu općine Fojnica, iz
sredstava iz članka 180. Zakona o zaštiti i
spašavanju, te iz donacija. Sredstva potrebna za
rad Općinskog stožera, kao i financijski plan,
utvrđuje Općinski stožer. Naredbo-davatelj za
financijska sredstva je zapovjednik Općinskog
stožera, a u slučaju njegove spriječenosti,
načelnik Općinskog stožera.

Član 12.
Sredstva za finansiranje Općinskog štaba
osiguravaju se u Budžetu općine Fojnica, iz
sredstava iz člana 180. Zakona o zaštiti i
spašavanju, te iz donacija. Sredstva potrebna za
rad Općinskog štaba, kao i finansijski plan,
utvrđuje Općinski štab. Nalogodavac za
finansijska sredstva je komandant Općinskog
štaba, a u slučaju njegove spriječenosti, načelnik
Općinskog štaba.

Članak 13.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o osnutku stožera civilne zaštite općine
Fojnica, broj 02 – 82 – 7/97, od 10.12.1997.
godine.

Član 13.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da
važi Odluka o osnivanju štaba civilne zaštite
općine Fojnica, broj 02–82 – 7/97, od 10.12.1997.
godine.

Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od
dana objavljivanja u "Službenim novinama općine
Fojnica".

Član 14.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od
dana objavljivanja u "Službenim novinama općine
Fojnica".

OPĆINSKI NAČELNIK
Salkan Merdžanić, dipl.ing.šum. v. r.

OPĆINSKI NAČELNIK
Merdžanić Salkan, dip.ing.šum. s.r.
Broj: 02-44-752/07
Fojnica, 14.01.2008. godine

Broj: 02-44-752/07
Fojnica: 14.01.2008.godine

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
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