
  

1 

BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON 
OPĆINA FOJNICA 

 
 

S L U Ž B E N E   N O V I N E  
OPĆINE FOJNICA 

 
 

 

BROJ: 1 31. ožujak/ mart 2008. godine 
F O J N I C A GODINA  2008. 

 
 

K A Z A L O 
 
1. Odluka o izmjeni Odluke o provedbi 

Regulacijskog plana Općine broj: 01-05-
774/06 od 30, studenog 2006. godine ….. str.2 

 
2. Odluka o pristupanju izmjenama Statuta 

Općine Fojnica …………………………. str. 3 
 
3. Odluka o pristupanju izmjenama Poslovnika 

o radu Općinskog vijeća Fojnica …...… str. 4 
 
4. Odluka o utvrđivanju proračuna Općine 

Fojnica za period: 01, siječnja do 31, 
prosinca 2008. godine (po ekonomskoj i 
organizacijskoj klasifikaciji) ………….. str. 5 

 
5. Program rada Općinskog vijeća Fojnica za 

2008. godinu .……………………..……. str. 6 
 
6. Zaključak …………………….…….…. str.10 
 
7. Zaključak ……………………….……. str. 10 
 
8. Zaključak ………………………….….. str.11 
 
9. Zaključak ……………………….…….. str.12 
 
 

 
S A D R Ž A J 

 
1. Odluka o izmjeni Odluke o provođenju 

Regulacionog  plana Općine broj: 01-05-
774/06 od 30.11. 2006. godine ………….... str.2 

 
2. Odluka o pristupanju izmjenama Statuta 

Općine Fojnica …………………….…..….str. 3 
 
3. Odluka o pristupanju izmjenama Poslovnika 

o radu Općinskog vijeća Fojnica ……... str. 4 
 
4. Odluka o utvrđivanju buđeta  Općine 

Fojnica za period: 01.01.do 31.12.2008. 
godine (po ekonomskoj i organizacionoj 
klasifikaciji) ……………………….….... str. 5 

 
5. Program rada Općinskog vijeća Fojnica za 

2008. godinu …..………………………. str. 6 
 
6. Zaključak ………………………..…..… str.10 
 
7. Zaključak ……………………………… str.10 
 
8. Zaključak  ………………….………...…str.11 
 
9. Zaključak ……………………………… str.12 
  
 

 

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 

 



  

2 

31.12.2007. godine               Službene novine Općine Fojnica                  Broj 7             Stranica 2 
 
 

Temeljem članka 52. Zakona o prostornom 
uređenju («Službene novine KSB», broj:11/05), 
članka 17. Statuta općine, Općinskog vijeće 
Fojnica, (pročišćeni tekst) broj: 01-02-466/06 
od 16, lipnja 2006. godine i članka 41. 
Poslovnika o radu, (pročišćeni tekst), broj:    01-
02-467/06 od 16, lipnja 2006. godine, Općinsko 
vijeće Fojnica na sjednici održanoj dana 20, 
veljače 2008. godine donosi: 

     
 

O D L U K A 
o izmjeni  Odluke o provedbi   
 Regulacijskog plana Općine 

       broj: 01-05-774/06 od 30, studenog     
               2006. godine 
 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o provedbi Regulacijskog plana 

Općine, broj: 01-05-774/06 od 30, studenog 
2006. godine, članak 2. mijenja se i glasi: 
«Cestovna komunikacija odvaja se od 
Regionalne ceste R 438, ide u pravcu prema 
rijeci Fojnica i zahvata rubni dio parcele K.Č. 
1465/19, K.O. Fojnica, državna svojina, dio 
parcele K.Č. 345, K.O. Fojnica, ispod 
pomoćnog nogometnog igrališta, državna 
svojina.»  
 

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- 05-774/06 
Fojnica, 14, ožujka 2008. godine    
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vinko Protuđer, graf. ing. v. r. 
 

 
 

 

 
 

Na osnovu člana 52. Zakona o prostornom 
uređenju («Službene novine SBK», broj:11/05), 
člana 17. Statuta općine, Općinskog vijeće 
Fojnica, (prečišćeni tekst) broj: 01-02-466/06 
od 16.06. 2006. godine i člana 41. Poslovnika o 
radu, (prečišćeni tekst), broj:01-02-467/06 od 
16.06.2006. godine, Općinsko vijeće Fojnica na 
sjednici održanoj dana 20.02.2008. godine 
donosi: 
 
 

O D L U K A 
o izmjeni  Odluke o provođenju 

Regulacionog plana Općine 
    broj: 01-05-774/06 od 30.11.  
                2006. godine 
 

 
Član 1. 

 
U Odluci o provođenju Regulacionog plana 

Općine, broj: 01-05-774/06 od 30.11.2006. 
godine, član 2. mijenja se i glasi: «Putna 
komunikacija odvaja se od Regionalne ceste R 
438, ide u pravcu prema rijeci Fojnica i zahvata 
rubni dio parcele K.Č. 1465/19, K.O. Fojnica, 
državna svojina, dio parcele K.Č. 345, K.O. 
Fojnica, ispod pomoćnog nogometnog igrališta, 
državna svojina.»  
 
 

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. 01-05-774/06 
Fojnica:14.10.2008. godina             
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Protuđer Vinko, graf. ing. s. r. 
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     Temeljem članka 58. stavak 3. Zakona o 
načelima lokalne samouprave u Federaciji 
Bosne i Hercegovine („Službene novine F 
BiH“, broj: 49/06), članka 125. Statuta Općine 
Fojnica (pročišćeni tekst) broj: 01-02-466/06 od 
16, lipnja 2006. godine i članka 41. Poslovnika 
o radu, (pročišćeni tekst), broj: 01-02-467/06 od 
16, lipnja 2006. godine, Općinsko vijeće 
Fojnica na sjednici održanoj dana  20, veljače 
2008. godine donosi: 

 
O D L U K U 

o pristupanju izmjenama Statuta Općine 
Fojnica 

 
Članak 1. 

     Općina Fojnica u cilju usklađivanja sa 
odredbama Zakona o načelima lokalne 
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 
pristupa izmjenama Statuta Općine Fojnica. 

 
Članak 2. 

     Obvezuje se Povjerenstvo za Statut i propise 
Općinskog vijeća Fojnica da sukladno 
odredbama ove Odluke pripremi Nacrt akta, i 
dostavi ga Općinskom vijeću na razmatranje, 
sukladno dinamici rada koja je utvrđena za 
donošenje Statuta. 
 

Članak 3. 
     Općinsko vijeće Fojnica će sukladno 
utvrđenim rokovima utvrditi Nacrta Statuta 
Općine Fojnica i uputiti ga na javnu raspravu 
odgovarajućim subjektima, koja će trajati 15 
dana. 

 
Članak 4. 

      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: 01-02-196/08 
Fojnica, 22, veljače 2008. godine 
 
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vinko Protuđer, graf. ing. v. r. 

  
      Na osnovu člana 58. stav 3. Zakona o 
načelima lokalne samouprave u Federaciji 
Bosne i Hercegovine („Službene novine F 
BiH“, broj: 49/06), člana 125. Statuta Općine 
Fojnica (prečišćeni tekst) broj: 01-02-466/06 od 
16.06.2006. godine i člana 41. Poslovnika o 
radu, (prečišćeni tekst), broj: 01-02-467/06 od 
16.06.2006. godine, Općinsko vijeće Fojnica na 
sjednici održanoj dana  20.02.2008. godine 
donosi: 

 
O D L U K U 

o pristupanju izmjenama Statuta Općine 
Fojnica 

 
Član 1. 

      Općina Fojnica u cilju usklađivanja sa 
odredbama Zakona o načelima lokalne 
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 
pristupa izmjenama Statuta Općine Fojnica. 

 
Član 2. 

      Obavezuje se Komisija za Statut i propise 
Općinskog vijeća Fojnica da u skladu sa  
odredbama ove Odluke pripremi Nacrt akta, i 
dostavi ga Općinskom vijeću na razmatranje, u 
skladu sa dinamikom rada koja je utvrđena za 
donošenje Statuta. 
 

Član 3. 
     Općinsko vijeće Fojnica će u skladu sa  
utvrđenim rokovima utvrditi Nacrta Statuta 
Općine Fojnica i uputiti ga na javnu raspravu 
odgovarajućim subjektima, koja će trajati 15 
dana. 

 
Član 4. 

      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: 01-02-196/08 
Fojnica: 22.02.2008. godine   
 
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Protuđer Vinko, graf. ing. s. r. 
 



 

4 

31.03.2008. godine             Službene novine Općine Fojnica                  Broj 1               Stranica 4
 
     Temeljem članka 13. stavak 2. alineja 17. 
Zakona o načelima lokalne samouprave u 
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene 
novine F BiH“, broj: 49/06), članka  27. točka 
17. Statuta Općine Fojnica (pročišćeni tekst) 
broj:01-02-466/06 od 16, lipnja 2006. godine i 
članka 41. Poslovnika o radu, (pročišćeni tekst), 
broj: 01-02-467/06 od 16, lipnja 2006. godine, 
Općinsko vijeće Fojnica na sjednici održanoj 
dana  20, veljače 2008. godine donosi: 
 

O D L U K U 
o pristupanju izmjenama Poslovnika o radu 

Općinskog vijeća Fojnica 
 

Članak 1. 
     Općina Fojnica u cilju usklađivanja sa 
odredbama Zakona o upravnom postupku, 
Statutom Općine Fojnica i Zakonom o načelima 
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i 
Hercegovine pristupa izmjenama  Poslovnika o 
radu Općinskog vijeća Fojnica. 

 
Članak 2. 

     Obvezuje se Povjerenstvo za Statut i propise 
Općinskog vijeća Fojnica da sukladno 
odredbama ove Odluke pripremi Nacrt akta, i 
dostavi ga Općinskom vijeću na razmatranje, 
sukladno dinamici rada koja je utvrđena za 
donošenje Poslovnika. 
 

Članak 3. 
      Općinsko vijeće Fojnica će sukladno 
utvrđenim rokovima utvrditi Nacrt Poslovnika 
Općine Fojnica i uputiti ga na javnu raspravu 
odgovarajućim subjektima, koja će trajati 15 
dana. 

 
Članak 4. 

     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.» 
 

 
     Na osnovu člana 13. stav 2. alineja 17. 
Zakona o načelima lokalne samouprave u 
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene 
novine F BiH“, broj: 49/06), člana  27. tačka 17. 
Statuta Općine Fojnica (prečišćeni tekst) broj: 
01-02-466/06 od 16.06. 2006. godine i člana 41. 
Poslovnika o radu, (prečišćeni tekst), broj: 01-
02-467/06 od 16.06. 2006. godine, Općinsko 
vijeće Fojnica na sjednici održanoj dana  
20.02.2008. godine donosi: 

  
O D L U K U 

o pristupanju izmjenama Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća Fojnica 

 
Član 1. 

     Općina Fojnica u cilju usklađivanja sa 
odredbama Zakona o upravnom postupku, 
Statutom Općine Fojnica i Zakonom o načelima 
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i 
Hercegovine pristupa izmjenama  Poslovnika o 
radu Općinskog vijeća Fojnica. 

 
Član 2. 

      Obavezuje se Komisija za Statut i propise 
Općinskog vijeća Fojnica da u skladu sa  
odredbama ove Odluke pripremi Nacrt akta, i 
dostavi ga Općinskom vijeću na razmatranje, u 
skladu sa  dinamikom rada koja je utvrđena za 
donošenje Poslovnika. 
 

Član 3. 
     Općinsko vijeće Fojnica će u skladu sa 
utvrđenim rokovima utvrditi Nacrt Poslovnika 
Općine Fojnica i uputiti ga na javnu raspravu 
odgovarajućim subjektima, koja će trajati 15 
dana. 

 
Član 4. 

     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: 01-02-197/08 
Fojnica, 22, veljače 2008. godine   
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vinko Protuđer, graf. ing. v.r. 

Broj: 01-02-197/08 
Fojnica: 22.02.2008. godine       
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Protuđer Vinko, graf. ing. s. r.
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     Temeljem članka  27. Statuta Općine Fojnica 
(pročišćeni tekst) broj:01-02-466/06 od 16, 
lipnja 2006. godine i članka 41. Poslovnika o 
radu, (pročišćeni tekst), broj: 01-02-467/06 od 
16, lipnja 2006. godine, Općinsko vijeće 
Fojnica na sjednici održanoj dana  20, veljače 
2008. godine donosi 
 

O D L U K U 
o utvrđivanju proračuna Općine Fojnica za 
period: 1, siječnja do 31, prosinca 2008. god. 
(po ekonomskoj i organizacijskoj klasifikaciji) 

 
Članak 1. 

     Općinsko vijeće Fojnica utvrđuje proračun 
Općine Fojnica za period: 1, siječnja do 31, 
prosinca 2008. god. sa slijedećim primjedbama: 
• da se dio sredstva sa stavke namijenjene za 

financiranje javnog pravobraniteljstva, 15. 
000,00 KM, jedan dio u iznosu od 12.000, 
00 KM preusmjeri za sufinanciranje hitne 
medicinske pomoći, Doma zdravlja Fojnica. 

• da se sredstva narodne kuhinje, u iznosu od 
14.000,00 KM i dio sredstava sa tekućih 
rezervi preusmjeri za financiranje učenika, 
granta za šport i kulturu, troškove povjeren-
stava Općinskog vijeća i Vatrogasnog 
društva. 

• predvidjeti sredstva za  subvencioniranje 
prijevoza učenika.      

 
      Na osnovu člana  27. Statuta Općine Fojnica 
(prečišćeni tekst) broj: 01-02-466/06 od 
16.06.2006. godine i člana 41. Poslovnika o 
radu, (prečišćeni tekst), broj: 01-02-467/06 od 
16.06.2006. godine, Općinsko vijeće Fojnica na 
sjednici održanoj dana  20.02.2008. godine 
donosi 
 

O D L U K U 
o utvrđivanju budžeta Općine Fojnica 
za period: 01.01. do 31.12.2008. godine 

(po ekonomskoj i organizacionoj klasifikaciji) 
 

Član 1. 
     Općinsko vijeće Fojnica utvrđuje budžet 
Općine Fojnica za period: 01.01. do 31.12. 
2008. godine, sa slijedećim primjedbama: 
• da se dio sredstva sa stavke namijenjene za 

finansiranje javnog pravobranilaštva, 15. 
000,00 KM, jedan dio u iznosu od 12.000, 
00 KM preusmjeri za sufinansiranje hitne 
medicinske pomoći, Doma zdravlja Fojnica. 

• da se sredstva narodne kuhinje, u iznosu od 
14.000,00 KM i dio sredstava sa tekućih 
rezervi preusmjeri za finansiranje učenika, 
granta za sport i kulturu, troškove Komisija 
Općinskog vijeća i Vatrogasnog društva. 

• predvidjeti sredstva za  subvencioniranje 
prijevoza učenika.       

Članak 2. 
      Sastavni dio ove Odluke je Prijedlog 
proračuna Općine Fojnica za period: 01, 
siječnja do 31, prosinca 2008. godine (Po 
ekonomskoj i organizacijskoj klasifikaciji), 
broj: 01-14-130/08 od 05, veljače 2008. godine. 
 

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: 01-14-130/08 
Fojnica, 14, ožujka 2008. godine   
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vinko Protuđer, graf. ing. v.r. 

Član 2. 
     Sastavni dio ove Odluke je Prijedlog budžeta 
Općine Fojnica za period: 01.01. do 31.12.2008. 
godine (Po ekonomskoj i organizacionoj 
klasifikaciji), broj 01-14-130/08 od 05.02.2008. 
godine. 

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: 01-14-130/08 
Fojnica:14.03.2008. godine    
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Protuđer Vinko, graf. ing. s. r.

31.03.2008. godina             Službene novine Općine Fojnica               Broj 1                  Stranica 6 



 

6 

 
Temeljem članka 37. Statuta Općine Fojnica 

i članka 26. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica, na sjednici 
održanoj dana 20, veljače 2008. godine, je 
usvojilo: 
 

PROGRAM RADA 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA  

ZA 2008. GODINU 
 

Program rada Općinskog vijeća Fojnica za 
razdoblje 1, siječnja 2008. do 31, prosinca 2008. 
godine proizlazi iz prava, dužnosti i odgovornosti 
Općinskog vijeća Fojnica, a sukladno pozitivnim 
zakonskim propisima i potrebama građana Općine 
Fojnica.  

Sukladno Zakonu o lokalnoj samoupravi, 
Statutu  Općine Fojnica  i  Statutima  Javnih  usta-                           

 
Na osnovu člana 37. Statuta Općine Fojnica i 

člana 26. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica, na sjednici 
održanoj dana 20.02.2008. godine, je usvojilo: 
 
 

PROGRAM RADA 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA  

ZA 2008. GODINU 
 
       Program rada Općinskog vijeća Fojnica za 
period 01.01. do 31.12. 2008. 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, 
Statutom Općine Fojnica i Statutima  Javnih  
ustanova  i  preduzeća,  čiji  je  osnivač  Općinsko                                                               

nova 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. 
Općinsko vijeće razmatrat će slijedeće: 

1. Program rada Općinskog vijeća Fojnica za 
2008. godinu 

         Predlaže i obrađuje: predsjednik  Općin-    
         skog vijeća. Rok: ožujak 2008. godine 
 

2. Program rada Općinskog načelnika za 2008. 
godinu.  

         Predlaže i obrađuje: Općinski načelnik.                          
                            Rok: ožujak 2008. godine 

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 druga 
tijela 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 proizlaze iz navedenih propisa, a 
koje će pripremiti općinske službe za upravu, 
odnosno Općinski načelnik. 

 
Općinsko vijeće razmatrat će slijedeće: 

1. Program rada Općinskog vijeća Fojnica za 
2008. godinu 

   Predlaže i obrađuje: predsjednik Općin-  
   skog vijeća.      Rok: mart 2008. godine 

 
2. Program rada Općinskog načelnika za   

         2008. godinu  
         Predlaže i obrađuje: Općinski načelnik.                          
                                 Rok: mart 2008. godine           

       
3. Odluka o usvajanju proračuna Općine 

Fojnica za 2008. godinu 
   Predlaže i obrađuje: služba za gospodars-  

3. Odluka o usvajanju budžeta Općine Fojnica 
za 2008. godinu 

   Predlaže i obrađuje: služba za privredu,   
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   tvo, stambeno – komunalne poslove,        
   financije i proračun. 

                                 Rok: ožujak 2008. godine 
 

4. Odluka o izvršenju proračuna Općine 
Fojnica za 2007. godinu 

   Predlaže i obrađuje: služba za gospodars-   
   tvo, stambeno – komunalne poslove,   
   financije i proračun.   

                             Rok: travanj 2008. godine            
 

   stambeno - komunalne poslove, finansije i   
   budžet.   

                                   Rok: mart 2008. godine 
 

4. Odluka o izvršenju budžeta Općine Fojnica 
za 2007. godinu 

   Predlaže i obrađuje: služba za privredu,   
   stambeno - komunalne poslove, finansije i   
   budžet   
                               Rok: april 2008. godine

5. Šestomjesečno izvješće o izvršenju 
proračuna Općine Fojnica za 2008. godinu 

   Predlaže i obrađuje: služba za gospodars-  
   tvo, stambeno - komunalne poslove,   
   financije i proračun   
                       Rok: kolovoz  2008. godine  

 
6. Odluka o izmjenama, dopunama i realizaciji 

regulacijskih planova u 2008. godini 
   Predlaže i obrađuje: služba za urbanizam,   
   obnovu, građenje, katastar i imovinsko   
   pravne poslove.  
        Rok: po potrebi i prijedlogu  službe 
 

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

    Predlaže i obrađuje: služba za urbanizam,   
    obnovu, građenje, katastar i imovinsko   
    pravne poslove.                  
         Rok: po potrebi i prijedlogu  službe 

 
8. 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 2008. godine 

 

5. Šestomjesečni izvještaj o izvršenju budžeta 
Općine Fojnica za 2008. godinu 

   Predlaže i obrađuje: služba za privredu,   
   stambeno - komunalne poslove, finansije i   
   budžet          
                           Rok: august  2008. godine  

 
6. Odluka o izmjenama, dopunama i realizaciji 

regulacionih planova u 2008. godini 
   Predlaže i obrađuje: služba za urbanizam,   
   obnovu, građenje, katastar i imovinsko   
   pravne poslove.                               

               Rok: po potrebi i prijedlogu službe 
 

7. Rješenja o dodjeli neizgrađenog 
građevinskog zemljišta s ciljem izgradnje 
stambenih ili poslovnih objekata 

    Predlaže i obrađuje: služba za urbanizam,   
    obnovu, građenje, katastar i imovinsko    
    pravne poslove.     
          Rok: po potrebi i prijedlogu službe 

 
8. 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 2008. godine

9. Rješenja o imenovanju upravnih vijeća u 
Javnim ustanovama i Javnim poduzećima u 
Općini Fojnica, po raspisanom natječaju 

    Predlaže i obrađuje: Općinski načelnik                         
                             Rok: travanj 2008. godine 

 

9. Rješenja o imenovanju upravnih odbora u 
Javnim ustanovama i Javnim preduzećima u 
Općini Fojnica, po raspisanom konkursu 

    Predlaže i obrađuje: Općinski načelnik                          
                           Rok: april 2008. godine 

 
10. Izvješće o radu Općinskog vijeća Fojnica za 

2007. godinu 
   Predlaže i obrađuje: predsjednik i tajnik  
   Općinskog vijeća   

                               Rok: travanj 2008. godine 
 

10. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Fojnicaza 
2007. godinu 

   Predlaže i obrađuje: predsjednik i sekretar   
   Općinskog vijeća   
                            Rok: april 2008. godine 
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11. Izvješće o radu Općinskog načelnika za 
2006. godinu 

   Predlaže i obrađuje: Općinski načelnik i   
   općinske službe                                         
                       Rok: travanj 2008. godine 
 

12. Izvješće o radu za 2007. godinu i planom 
rada za 2008. godinu JU za predškolski 
odgoj i prosvjetu djece Fojnica 

    Predlaže i obrađuje: JU za predškolski  
    odgoj i prosvjetu djece Fojnica      
                      Rok: travanj 2008. godine 

 
13. Izvješće o radu za 2007. godinu i planom 

rada za 2008. godinu Vatrogasnog društva 
Fojnica 

    Predlaže i obrađuje: Vatrogasno društvo 
Fojnica i služba za opću upravu, društvene 
djelatnosti, civilnu zaštitu i zajedničke   

    poslove               
                       Rok: svibanj 2008. godine 
 

14. Izvješće o radu za 2007. godinu i planom 
rada za 2008. godinu Javnog komunalnog 
poduzeća "Šćona" d.o.o. Fojnica 

    Predlaže i obrađuje: JKP "Šćona" d.o.o.  
    Fojnica              
                       Rok: svibanj 2008. godine 

 
15. Izvješće o radu za 2007. godinu i planom 

rada za 2008. godinu JU Dom zdravlja. 
Fojnica 

    Predlaže i obrađuje: JU Dom zdravlja   
    Fojnica                 
                     Rok: svibanj 2008. godine 
 

16. Izvješće o radu za 2007. godinu i planom 
rada za 2008. godinu JU «Ljekarna-
Apoteka» Fojnica 

    Predlaže i obrađuje: JU «Ljekarna- 
    Apoteka» Fojnica     
                        Rok: svibanj 2008. godine 

11. Izvještaj o radu Općinskog načelnika za 
2007. godinu 

   Predlaže i obrađuje: Općinski  načelnik i  
   općinske službe                                         
                            Rok: april 2008. godine 
 

12. Izvještaj o radu za 2007. godinu i planom 
rada za 2008. godinu JU za predškolsko 
vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica 

    Predlaže i obrađuje: JU za predškolsko  
    vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica      
                           Rok: april 2008. godine 

 
13. Izvještaj o radu za 2007. godinu i planom 

rada za 2008. godinu Vatrogasnog društva 
Fojnica 

    Predlaže i obrađuje: Vatrogasno društvo 
Fojnica i služba za opću upravu, društvene 
djelatnosti, civilnu zaštitu i zajedničke 
poslove      

                               Rok: maj 2008. godine 
 

14. Izvještaj o radu za 2007. godinu i planom 
rada za 2008. godinu Javnog komunalnog 
preduzeća "Šćona" d.o.o. Fojnica 

    Predlaže i obrađuje: JKP "Šćona" d.o.o.  
    Fojnica            
                                Rok: maj 2008. godine 

 
15. Izvještaj o radu za 2007. godinu i planom 

rada za 2008. godinu JU Dom zdravlja. 
Fojnica 

    Predlaže i obrađuje: JU Dom zdravlja  
    Fojnica                 
                              Rok: maj 2008. godine 
 

16. Izvještaj o radu za 2007. godinu i planom 
rada za 2008. godinu JU «Ljekarna-
Apoteka» Fojnica 

    Predlaže i obrađuje: JU «Ljekarna- 
    Apoteka» Fojnica     
                              Rok: maj 2008. godine 

 
17. Izvješće o radu za 2007. godinu i planom 

rada za 2008. godinu Javnog poduzeća 
«Veterinarska stanica» d.o.o. Fojnica 

    Predlaže i obrađuje: Javno poduzeće   
    «Veterinarska stanica» d.o.o. Fojnica    
                           Rok: svibanj 2008. godine 
 

18. Plan raspodjele sredstava za asfaltiranje i 
održavanje cesta u Općini Fojnica 

 

17. Izvještaj o radu za 2007. godinu i planom 
rada za 2008. godinu Javnog preduzeća 
«Veterinarska stanica» d.o.o. Fojnica 

    Predlaže i obrađuje: Javno preduzeće  
    «Veterinarska stanica» d.o.o. Fojnica     
                             Rok: maj 2008. godine 
 

18. Plan raspodjele sredstava za asfaltiranje i 
održavanje puteva u Općini Fojnica 
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    Predlaže i obrađuje: Općinski načelnik 
                           Rok: svibanj 2008. godine 

 
19. Informacija o stanju sigurnosti u 2007. 

godini sa procjenom za 2008. godinu na 
teritoriju Općine Fojnica 

    Predlaže i obrađuje: Policijska stanica   
    Fojnica i služba za opću upravu, društvene  
    djelatnosti, civilnu zaštitu i zajedničke   
    poslove         Rok: svibanj 2008. godine 

 
 

    Predlaže i obrađuje: Općinski načelnik                          
                             Rok: maj 2008. godine 

 
19. Informacija o stanju sigurnosti u 2007. 

godini sa procjenom za 2008. godinu na 
teritoriju Općine Fojnica 

    Predlaže i obrađuje: Policijska stanica  
    Fojnica i služba za opću upravu, društvene  
    djelatnosti, civilnu zaštitu i zajedničke  
    poslove            Rok: maj 2008. godine 

 

20. Izvješće o radu za 2007. godinu J.U. Zavod 
«Drin» Fojnica i J.U. Zavod  «Bakovići» 
Fojnica                                                              

                                  Rok: lipanj 2008. godine 
 

21. Izvješće o radu za 2007. godinu RRC 
«Reumal» Fojnica  

                                 Rok: lipanj 2008. godine 
 

22. Rasprava i usvajanje Statuta Općine Fojnica 
i Poslovnika o radu Općinskog vijeća po 
redovnoj proceduri 

    Predlaže i obrađuje: povjerenstvo za   
    Statut i propise OV Fojnica 
                          Rok: rujan 2008. godine 

 

20. Izvještaj o radu za 2007. godinu J.U. Zavod 
«Drin» Fojnica i J.U. Zavod  «Bakovići» 
Fojnica                                                              

                               Rok: juni 2008. godine 
 

21. Izvještaj o radu za 2007. godinu RRC 
«Reumal» Fojnica  

                                      Rok: juni 2008. godine 
 

22. Rasprava i usvajanje Statuta Općine Fojnica 
i Poslovnika o radu Općinskog vijeća po 
redovnoj proceduri 

    Predlaže i obrađuje: komisija za Statut i   
    propise OV Fojnica 
                     Rok: septembar 2008. godine 
 

23. Rasprava i usvajanje ekonomskih planova, 
razvojnih planova, investicijskih programa i 
ostali planskih i regulatornih dokumenata             

    Predlaže i obrađuje: načelnik i općinske  
    službe            Rok: rujan 2008. godine 

 
Pored naprijed navedenog, Općinsko vijeće će 

sukladno svojim mjerodavnostima, vršiti 
imenovanja i razrješenja članova povjerenstava i 
drugih radnih tijela Općinskog vijeća.  

     Sjednice  Općinskog vijeća održavat će se 
svakog mjeseca u godini, izuzev mjeseci, kada je 
sezona godišnjih odmora. 

23. Rasprava i usvajanje ekonomskih planova, 
razvojnih planova, investicionih programa i 
ostali planskih i regulatornih dokumenata             

    Predlaže i obrađuje: načelnik i općinske  
    službe      Rok: septembar 2008. godine 

 
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 
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. 
 
Broj: 01-02-152/08  
Fojnica, 14, ožujka 2008. god.    
 

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

 

     O realizaciji Programa rada Općinskog vijeća 
brinut će se predsjednik i sekretar Općinskog 
vijeća Fojnica. 
 
Broj: 01-02-152/08   
Fojnica: 14.03.2008. god.         
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Protuđer Vinko, graf. ing. s. r.
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     Temeljem članka 27. 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 na sjednici održanoj 
dana 20, veljače 2008. godine donosi 

     Na osnovu člana 27. 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 na sjednici održanoj dana 
20.02.2008. godine donosi: 

 
Z  A  K  L J  U  Č  A  K 

 
I.  U dokaznom postupku  rješavanja zahtjeva 
za odjavu trgovačke djelatnosti, za rješenja koja 
su izdana do nastupanja neposredne ratne 
opasnosti, službene osoba koja vodi postupak 
dužna je utvrditi pravo stanje stvari, što je 
temeljni uvjet načela materijalne istine. 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 
 
I.   U dokaznom postupku  rješavanja zahtjeva 
za odjavu trgovačke djelatnosti, za rješenja koja 
su izdana do nastupanja neposredne ratne 
opasnosti, službena osoba koja vodi postupak 
dužna je utvrditi pravo stanje stvari, što je 
osnovni uvjet načela materijalne istine. 

U upravnom postupku ne treba dokazivati 
općepoznate činjenice i činjenice koje Zakon 
pretpostavlja. 
 
II.     Zaključak će se objaviti na oglasnoj ploči 
Općine Fojnica i «Službenim novinama Općine 
Fojnica.» 
 
Broj: 01-20-198/08 
Fojnica, 22, veljače 2008. godine     
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vinko Protuđer, graf. ing. v.r. 
 

U upravnom postupku ne treba dokazivati 
općepoznate činjenice i činjenice koje Zakon 
pretpostavlja. 
 
II.     Zaključak će se objaviti na oglasnoj ploči 
Općine Fojnica i «Službenim novinama Općine 
Fojnica.» 
 
Broj: 01-20-198/08 
Fojnica: 22.02.2008. godine       
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Protuđer Vinko, graf. ing. s. r.

________________________________________________________________________________

Temeljem članka 27. točka 18. 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 na sjednici 
održanoj dana 20, veljače 2008. godine donosi: 

 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 
I.     Općinsko vijeće Fojnica obvezuje Službu 
za urbanizam, obnovu, graditeljstvo, katastar i 
imovinsko pravne poslove  kao i Službu za 
gospodarstvo, stambeno komunalne poslove, 
financije i proračun da pripreme prijedlog  

Na osnovu člana 27. tačka 18. 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 na sjednici 
održanoj dana 20.02.2008. godine donosi: 

 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 
I.     Općinsko vijeće Fojnica obavezuje Službu 
za urbanizam, obnovu, građenje, katastar i 
imovinsko pravne poslove  kao i Službu za 
privredu, stambeno komunalne poslove, 
finansije i budžet da pripreme prijedlog Odluke 
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Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o građevnom 
zemljištu u dijelovima koji se odnose na: 

• izmjene zone i rente prilikom 
obračunavanja građevnih dozvola, 

 
• pripremu idejnog rješenja za 

postavljanje garaža, a pod uvjetom da se 
uklone postojeće drvene garaže,  

o izmjeni i dopuni Odluke o građevinskom 
zemljištu u dijelovima koji se odnose na: 

• izmjene zone i rente prilikom 
obračunavanja građevinskih dozvola, 

 
• pripremu idejnog rješenja za 

postavljanje garaža, a pod uslovom da se 
uklone postojeće drvene garaže, 

 
• iznalaženje zakonske mogućnosti, da se 

manji dijelovi parcela koje se nalaze u 
vlasništvu općine, a koje graniče uz 
postojeću parcelu, dodjeljuju vlasnicima 
tih parcela, uz naknadu, 

 
• druge nedostatke u Odluci o građevnom 

zemljištu. 
 
II. Zaključak će se objaviti na oglasnoj 
ploči Općine Fojnica i «Službenim novinama 
Općine Fojnica.» 
 
Broj:01-23-899/07 
Fojnica, 10, ožujka 2008. godine 
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA FOJNICA 

Vinko Protuđer, graf. ing. v. r. 
 

 
• iznalaženje zakonske mogućnosti, da se 

manji dijelovi parcela koje se nalaze u 
vlasništvu općine, a koje graniče uz 
postojeću parcelu, dodjeljuju vlasnicima 
tih parcela, uz naknadu, 

 
• druge nedostatke u Odluci o 

građevinskom zemljištu. 
 
II.     Zaključak će se objaviti na oglasnoj ploči 
Općine Fojnica i «Službenim novinama Općine 
Fojnica.» 
 
Broj:01-23-899/07 
Fojnica:10.03.2008. godine        
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA FOJNICA 

Protuđer Vinko, graf. ing. s. r. 

________________________________________________________________________________

     Temeljem članka 27. točka 4. 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 na sjednici održanoj 
dana 20, veljače 2008. godine donosi: 
 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 
I.     Općinsko vijeće  Fojnica podržava prvi i 
drugi segment projekta «Život u zajednici uz 
podršku», koji se odnose na adaptaciju 
obiteljske kuće u neposrednoj blizini Zavoda, za 
smještaj 10-15 korisnika uz kompletan servis 
postojećih službi, kao i izradu projektne 
dokumentacije za objekt gdje bi se moglo 
smjestiti oko 50-60 korisnika uz formiranje  

      Na osnovu člana 27. tačka 4. 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 na sjednici održanoj dana 
20.02. 2008. godine donosi: 
 

Z A K L J U Č A K 
I.     Općinsko vijeće  Fojnica podržava prvi i 
drugi segment projekta «Život u zajednici uz 
podršku»,  a koji se odnose na adaptaciju 
porodične kuće u neposrednoj blizini Zavoda, 
za smještaj 10-15 korisnika uz kompletan servis 
postojećih službi, kao i izradu projektne 
dokumentacije za objekat gdje bi se moglo 
smjestiti oko 50-60 korisnika uz formiranje 
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samoodrživih mini farmi i plantaža voća, uz 
zaposlenje oko 15-20 radnika, na imanju 
Malkoč. 
 

samoodrživih mini farmi i plantaža voća, uz 
zaposlenje oko 15-20 radnika, na imanju 
Malkoč.

II. Općinsko vijeće Fojnica ne podržava 
treći segment  projekta «Život u zajednici uz 
podršku», koji se odnosi na iznajmljivanje 
smještajnog kapaciteta od g-dina Mijata Tuke u 
samom gradu, za smještaj oko 30 korisnika uz 
zaposlenje 7-8 radnika. 
 
III. Zaključak će se objaviti na oglasnoj 
ploči Općine Fojnica i «Službenim novinama 
Općine Fojnica.» 
 
Broj: 01-35-110/08 
Fojnica, 13, ožujka 2008. godina 
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vinko Protuđer, graf. ing. v.r. 
 

II.     Općinsko vijeće Fojnica ne podržava treći 
segment projekta «Život u zajednici uz 
podršku», koji se odnosi na iznajmljivanje 
smještajnog kapaciteta od g-dina Tuke Mijata u 
samom gradu, za smještaj oko 30 korisnika uz 
zaposlenje 7-8 radnika. 
 
III. Zaključak će se objaviti na oglasnoj 
ploči Općine Fojnica i «Službenim novinama 
Općine Fojnica.» 
 
Broj: 01-35-110/08 
Fojnica: 13.03.2008. godina    
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Protuđer Vinko, graf. ing. s. r. 
 

________________________________________________________________________________
 

Temeljem članka 17. 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 na sjednici održanoj 
dana 20, veljače 2008. godine donosi: 
 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 
I. Općinsko vijeće Fojnica obvezuje 
Službu za urbanizam, obnovu, graditeljstvo, 
katastar i  imovinsko pravne poslove da 
pripremi podatke o stvarnom stanju zemljišta 
koje koriste: Šipad «Fojnica« u stečaju, Šipad 
«Vranica» Fojnica i eventualno treći, te predloži 
način izuzimanja zemljišta kako bi se isto 
privelo krajnoj namjeni. 
 
II. Zaključak će se objaviti na oglasnoj 
ploči Općine Fojnica i «Službenim novinama 
Općine Fojnica.» 
 

 
Na osnovu člana 17. 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 na sjednici održanoj dana 
20.02.2008. godine donosi: 

 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 
I. Općinsko vijeće Fojnica obavezuje 
Službu za urbanizam, obnovu, građenje, 
katastar i  imovinsko pravne poslove da 
pripremi podatke o stvarnom stanju zemljišta 
koje koriste: Šipad «Fojnica« u stečaju, Šipad 
«Vranica» Fojnica i eventualno treći, te predloži 
način izuzimanja zemljišta kako bi se isto 
privelo krajnoj namjeni. 

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

Broj:01-31-329/08 
Fojnica, 14, ožujka 2008. godine   
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vinko Protuđer, graf. ing. v.r. 

Broj:01-31-329/08  
Fojnica: 14.03.2008. godine         
                                                                                           

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Protuđer Vinko, graf. ing. s. r.
 


