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     Temeljem članka 27. točka 4. 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: 01-02-467/06 od 16, 
lipnja 2006. godine Općinsko vijeće Fojnica na 
sjednici održanoj dana 2, srpnja  2008. godine 
donosi: 
 

O D L U K U 
 
1.  Vijeće konstatira da je općina Fojnica 
partner u  implementaciji projekta GAP, kojeg 
financiraju vlade SAD, Švedske i Holandije, s 
ciljem daljnjeg razvoja općinskih usluga i 
demokratske, odgovorne vlasti u BiH. 

 

 
     Na osnovu člana  27. točka 4. 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: 01-02-467/06 od 16.06.2006. 
godine Općinsko vijeće Fojnica na sjednici 
održanoj dana  02.07.2008. godine donosi: 
 

O D L U K U 
 
1.  Vijeće konstatuje da je općina Fojnica 
partner u  implementaciji projekta GAP, kojeg 
finansiraju vlade SAD, Švedske i Holandije, s 
ciljem daljeg razvoja  općinskih usluga i 
demokratske, odgovorne vlasti u BiH. 

2.    Vijeće konstatira da je u proteklom periodu 
općina Fojnica postigla značajne rezultate u 
suradnji sa projektom GAP, kao što je 
uspostavljanje Centra za usluge građanima, 
unapređenje financijskog upravljanja, razvoj 
urbanizma i planiranja kapitalnih projekata. 
 

2.  Vijeće konstatuje da je u proteklom periodu 
općina Fojnica postigla značajne rezultate u 
saradnji sa projektom GAP, kao što je 
uspostavljanje Centra za usluge građanima, 
unapređenje finansijskog upravljanja, razvoj 
urbanizma i planiranja kapitalnih projekata. 

3.    Također se konstatira da je Vijeće odlučno 
u nastojanju da nastavi suradnju sa          
projektom GAP u cilju postizanja daljnjih 
rezultata, za dobrobit građana općine 
Fojnica, pri čemu će ta suradnja, pored ostalog, 
uključiti unapređenja u upravljanju proračunom, 
planiranja kapitalnih projekata, maksimiziranje 
prihoda, pristup tržištu konsultantskih usluga, 
kao i sufinanciranje kapitalnih projekata. 

3.    Takođe se konstatuje da je Vijeće odlučno 
u nastojanju da nastavi saradnju sa projektom 
GAP u cilju postizanja daljih rezultata, za 
dobrobit građana općine Fojnica pri čemu će ta 
saradnja, pored ostalog, uključiti unapređenja u 
upravljanju budžetom, planiranja kapitalnih 
projekata, maksimiziranja   prihoda,    pristup 
tržištu konsultantskih usluga, kao i 
sufinansiranje kapitalnih projekata. 

 
4.   Konstatira se da će jedan segment pomenute 
GAP-ove pomoći biti definran prema 
potrebama općine, u obliku Općinskog 
akcionog plana (skr. MAP), u cilju čije izrade je 
formirana radna grupa općine (MAP radna 
grupa). 
 
5.   Vijeću je poznato da je MAP radnoj grupi 
osiguran trening i tehnička podrška od strane 
GAP-a po pitanju selekcije oblasti/projekata za 
unapređenja i njihove buduće implementacije. 
Uz konsultacije sa Vijećem i uvažavajući 
mišljenje građana, a na temelju GAP-ovih 
kriterijima za odabir,  MAP radna grupa je 
pripremila prijedlog  liste oblasti-projekata u  
 

 
4.  Konstatuje se da će jedan segment pomenute 
GAP-ove pomoći biti definisan prema 
potrebama općine, u obliku Općinskog 
akcionog plana (skr. MAP), u cilju čije izrade je 
formirana radna grupa općine (MAP radna 
grupa). 
 
5.    Vijeću je poznato da je MAP radnoj grupi 
obezbjeđen trening i tehnička podrška od strane 
GAP-a po pitanju selekcije oblasti/projekata za 
unapređenja i njihove buduće implementacije. 
Uz konsultacije sa Vijećem i uvažavajući 
mišljenje građana, a na osnovu GAP-ovih 
kriterijuma za odabir,  MAP radna grupa je 
pripremila prijedlog  liste oblasti-projekata u  
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kojima će GAP pružiti materijalnu i tehničku 
potporu. 

kojima će GAP pružiti materijalnu i tehičku 
podršku. 

 
6.   Imajući u vidu sve navedeno, a u cilju 
započinjanja izrade konkretnih općinskih 
akcionih planova i definiranja rasporeda-
prioriteta u njihovoj implementaciji, MAP 
radna grupa tražila je od Vijeća suglasnost na 
predloženu listu projekata.  
 
7. Vijeće je suglasno sa svim do sada 
obavljenim aktivnostima MAP radne grupe, 
uključujući i predloženu listu projekata.  
 

 
6.  Imajući u vidu sve navedeno, a u cilju 
otpočinjanja izrade konkretnih općinskih 
akcionih planova i definisanja rasporeda-
prioriteta u njihovoj implementaciji, MAP 
radna grupa tražila je od Vijeća saglasnost na 
predloženu listu projekata. 
 
7. Vijeće je saglasno sa svim do sada 
obavljenim aktivnostima MAP radne grupe, 
uključujući i predloženu listu projekata. 

8.   Vijeće daje svu podršku MAP radnoj grupi, 
za nastavak predviđenih aktivnosti, kao što je  
izrada plana implementacije za projekte 
izabrane od strane MAP radne grupe u suradnji 
sa   GAP-om.  
 

8.    Vijeće daje svu podršku MAP radnoj grupi, 
za nastavak predviđenih aktivnosti, kao što je 
izrada plana implementacije za projekte 
izabrane od strane MAP radne grupe u saradnji 
sa GAP-om.  
 

9.  O svim daljnjim aktivnostima na izradi 
akcionih planova i implementaciji projekata, 
MAP radna grupa dužna je da redovito 
izvješćuje Vijeće. 
 
                                         
Broj: 01-05-656-2/08 
Fojnica, 2, srpnja 2008. godine 
 
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vinko Protuđer, graf. ing. v.r. 
 

9. O svim daljim aktivnostima na izradi 
akcionih planova i implementaciji projekata, 
MAP radna grupa dužna je da redovno 
izvještava Vijeće. 
 
 
Broj:01-05-656-2/08 
Fojnica, 02.07.2008. 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, članka 41. 
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 2, srpnja 2008. godine 
donosi: 
 

O D L U K U 
o usvajanju Omladinske politike općine 
Fojnica sa planom aktivnosti za period  

2009. - 2011. godine 

        Na osnovu člana 27. tačka 4. 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: 01-02-467/06 od 
16.06.2006. godine Općinsko vijeće Fojnica na 
sjednici održanoj dana 02.07.2008. godine 
donosi: 
 

O D L U K U 
o usvajanju Omladinske politike općine 
Fojnica sa planom aktivnosti za period  

2009. - 2011. godine 
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Članak 1. 
     Usvaja se Omladinska politika općine 
Fojnica. 
 

Članak 2. 
     Plan aktivnosti odnosi se na period 2009. – 
2011. godine.  
 

Članak 3. 
     Sastavni dio ove Odluke je dostavljena 
Omladinska politika općine Fojnica sa planom 
aktivnosti za period 2009. – 2011. godine.  

Član 1. 
     Usvaja se Omladinska politika općine 
Fojnica. 
 

Član 2. 
     Plan aktivnosti odnosi se na period 2009. – 
2011. godine. 

 
Član 3. 

     Sastavni dio ove Odluke je dostavljena 
Omladinska politika općine Fojnica sa planom 
aktivnosti za period 2009. – 2011. godine.

 
Članak 4. 

     Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana donošenja, a naknadno će biti objavljena 
na oglasnoj ploči općine Fojnica i u „Službenim 
novinama općina Fojnica». 

 
 
Broj: 01-05-656-3/8  
Fojnica, 2, srpnja 2008. godine      
                                                   

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vinko Protuđer, graf. ing. v.r. 

 
Član 4. 

     Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana donošenja, a naknadno će biti objavljena 
na oglasnoj ploči općine Fojnica i u „Službenim 
novinama općina Fojnica.» 

 
 
Broj: 01-05-656-3/08  
Fojnica, 02.07.2008. godine                                               
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Protuđer Vinko, graf. ing. s.r. 
 

________________________________________________________________________________ 
 
     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 Fojnica, 
na sjednici održanoj dana 2, srpnja 2008. 
godine, donijelo je: 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

I.    Zadužuje se Služba za urbanizam, 
obnovu, graditeljstvo, katastar i imovinsko 
pravne poslove da Općinskom vijeću Fojnica, 
za narednu sjednicu, dostavi novi prijedlog 
Rješenja kojim put - nepokretnost označeno 
kao k.č.500/9, služi općoj uporabi “javno 
dobro“. 

       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 Fojnica, na sjednici 
održanoj dana 02.07. 2008. godine, donijelo 
je: 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

I.    Zadužuje se Služba za urbanizam, 
obnovu, građenje, katastar i imovinsko pravne 
poslove da Općinskom vijeću Fojnica, za 
narednu sjednicu, dostavi novi prijedlog 
Rješenja kojim put - nepokretnost označeno 
kao k.č.500/9, služi općoj upotrebi “javno 
dobro“.
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II.    Uz isto rješenje Služba je dužna dostaviti 
kopiju katastarskog plana za sve parcele koje 
graniče uz k.č. navedene u točci I. ovog 
Zaključka iz kojeg se jasno mogu vidjeti: 

- šetališna staza, kroz gradski park, 

II.    Uz isto rješenje Služba je dužna dostaviti 
kopiju katastarskog plana za sve parcele koje 
graniče uz k.č. navedene u tačci I. ovog 
Zaključka iz kojeg se jasno mogu vidjeti: 
- šetališna staza, kroz gradski park,

- objekti koji posjeduju građevnu 
dozvolu, 

- objekti koji su izgrađeni nelegalno, 
kojima je uzurpirano općinsko zemljište. 

 
III.    Zaključak će se objaviti na oglasnoj ploči 
Općine Fojnica i „Službenim novinama Općine 
Fojnica.“ 
 
Broj: 01-05-656-1/08 
Fojnica, 2, srpnja 2008. godine      

 
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vinko Protuđer, graf. ing. v. r. 
 

- objekti koji posjeduju građevinsku 
dozvolu, 

- objekti koji su izgrađeni nelegalno, kojima 
je uzurpirano općinsko zemljište. 

 
III.    Zaključak će se objaviti na oglasnoj ploči 
Općine Fojnica i „Službenim novinama Općine 
Fojnica.“ 
 
Broj: 01-05-656-1/08 
Fojnica, 02.07.2008. godine                                                      
 

 
PREDSJEDNIK 

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

 
________________________________________________________________________________ 

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  2, srpnja 2008. godine donijelo 
je: 
 

Z A K LJ U Č A K 
o usvajanju Izvješća o financijskom 

poslovanju J.U. «Ljekarna - Apoteka» 
Fojnica za period: 1, siječnja 2007. godine  

do 31, prosinca 2007. godine 
 

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 
02.07. 2008. godine donijelo je: 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
o usvajanju Izvještaja o finansijskom 

poslovanju J.U. «Ljekarna - 
Apoteka»Fojnica za period: 

 01.01.2007. godine do 31.12.2007. godine 

I.     Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o 
financijskom poslovanju J.U. «Ljekarna - 
Apoteka»  Fojnica za period: 1, siječnja 2007. 
godine do 31, prosinca 2007. godine. 
 

I.       Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o 
finansijskom poslovanju J.U. «Ljekarna - 
Apoteka»  Fojnica za period: 01.01.2007. 
godine do 31.12.2007. godine. 
 

II.     Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o 
financijskom poslovanju J.U. «Ljekarna - 
Apoteka»  Fojnica za period: 1, siječnja 2007. 
godine do 31, prosinca 2007. godine od 25, 
veljače 2008. godine 

II.     Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o 
finansijskom poslovanju J.U. «Ljekarna - 
Apoteka»  Fojnica za period: 01.01.2007. 
godine do 31.12.2007. godine od 25.02.2008. 
godine. 
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III.     Zaključak će se objaviti na oglasnoj ploči 
Općine Fojnica i «Službenim novinama Općine 
Fojnica».                                                                                                                                           
 
Broj: 01-05-535/08 
Fojnica, 2, srpnja 2008. godine         
  

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vinko Protuđer, graf. ing. v. r. 
 

III.     Zaključak će se objaviti na oglasnoj ploči 
Općine Fojnica i «Službenim novinama Općine 
Fojnica».                                                                                                                                          
 
Broj: 01-05-535/08 
Fojnica, 02.07.2008. godine                                                              
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Protuđer Vinko, graf. ing. s. r. 
 

________________________________________________________________________________ 
 
       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 2, 
srpnja 2008. godine donijelo je: 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
I.   Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o 
radu sa planom i programom rada za 2008. godinu 
J.U. za predškolski odgoj  i prosvjetu djece 
Fojnica, sa sljedećim obvezujućim zaključcima: 
 
-  Služba za gospodarstvo, stambeno komunalne 
poslove, financije i proračun se obvezuje da 
rebalansom J.U. za predškolski odgoj i prosvjetu 
djece Fojnica predvidi dodatna sredstava, 
neophodna za normalan rad, 
 

        
       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 02.07. 
2008. godine donijelo je: 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
I.   Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o 
radu sa planom i programom rada za 2008. godinu 
J.U. za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece 
Fojnica, sa sljedećim obavezujućim zaključcima: 

 
-  Služba za privredu, stambeno komunalne 
poslove, finansije i budžet se obavezuje da 
rebalansom J.U. za predškolsko vaspitanje i 
obrazovanje djece Fojnica predvidi dodatna 
sredstava neophodna za normalan rad, 
 

-  J.U. za predškolski odgoj i prosvjetu djece 
Fojnica se obvezuje da planira  i iznađe 
mogućnost  za povećanje cijene svojih usluga, da 
osmisli elaborat na temu, na koji način poboljšati 
predškolski odgoj u smislu financija, uz 
zapošljavanje djelatnika druge nacionalnosti, što 
bi doprinijelo da korisnici usluga dječjeg vrtića 
budu djeca i druge nacionalnosti, te isti dostavi 
Vijeću na usvajanje. 
 

-  J.U. za predškolsko vaspitanje i obrazovanje 
djece Fojnica se obavezuje da planira  i iznađe 
mogućnost za povećanje cijene svojih usluga, da 
osmisli elaborat na temu, na koji način poboljšati 
predškolsko vapitanje u smislu finansija, uz 
zapošljavanje djelatnika druge nacionalnosti, što 
bi doprinijelo da korisnici usluga obdaništa budu 
djeca i druge nacionalnosti, te isti dostavi Vijeću 
na usvajanje. 

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: 01-14-801/07 
Fojnica, 2, srpnja 2008. godine      
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vinko Protuđer, graf. ing. v.r. 

Broj: 01-14-801/07 
Fojnica, 02.07.2008. 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 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 2, 
srpnja 2007. godine donijelo je: 

 
Z A K LJ U Č A K 

o usvajanju Izvješća o radu JU Dom zdravlja 
Fojnica za 2007. godinu 

I.  Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o radu 
JU Dom zdravlja Fojnica za 2007.godinu. 

II.  Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o 
radu JU Dom zdravlja Fojnica za 2007.godinu, 
broj: 155/08 od 22, svibnja 2008. godine.                       

 
        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 02.07.2008. 
godine donijelo je: 
 

Z A K LJ U Č A K 

o usvajanju Izvještaja o radu JU Dom zdravlja 
Fojnica za 2007. godinu 

I.  Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o radu 
JU Dom zdravlja Fojnica za 2007.godinu. 

II.  Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o 
radu JU Dom zdravlja Fojnica za 2007. godinu, 
broj: 155/08 od 22.05.2008.godine. 

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

Broj: 01-05-535/08 
Fojnica, 2, srpnja 2008. godine  

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vinko Protuđer, graf ing. v.r. 

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

Broj: 01-05-535/08 
Fojnica: 02.07.2008. godine  

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Protuđer Vinko, graf ing. s. r.
 
________________________________________________________________________________ 
 
      Temeljem članka 27. Statuta Općine Fojnica 
(pročišćeni tekst), broj: 01-02-466/06 od 16, 
lipnja 2006. godine i članka 48. Poslovnika o radu 

 
       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 (pročišćeni tekst), broj: 
01-02-467/06 od 16, lipnja 2006. godine, 
Općinsko vijeće Fojnica, na sjednici održanoj 
dana 2, srpnja 2008. godine, donijelo je: 

 
Z A K LJ U Č A K 

 
I. Općinsko vijeće Fojnica obvezuje Povjeren-
stvo za Statut i propise da razmotri dostavljeni 
Nacrt Zakona o predškolskom odgoju i prosvjetu 
na  razini KSB-a,  koji  je uradila radna skupina 
Ministarstva prosvjete KSB-a.  
 
II. Primjedbe i  prijedloge na dostavljeni Nacrt 
Zakona Povjerenstvo je dužno radnoj skupini 
dostaviti u što kraćem roku. 

Općinskog vijeća Fojnica (prečišćeni tekst), broj: 
01-02-467/06 od 16.06.2006. godine, Općinsko 
vijeće Fojnica, na sjednici održanoj dana 
02.07.2008. godine, donijelo je: 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
I.    Općinsko vijeće Fojnica obavezuje Komisiju 
za Statut i propise da razmotri dostavljeni Nacrt 
Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju 
na  nivou SBK-a,  koji je uradila radna skupina  
Ministarstva obrazovanja SBK-a. 
 
II.   Primjedbe i  prijedloge na dostavljeni Nacrt 
Zakona Komisija je dužna radnoj skupini 
dostaviti u što kraćem roku. 
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III.  O dostavljenim primjedbama i prijedlozima 
iz točke II. ovog Zaključka Povjerenstvo za Statut 
i propise je dužno izvijestiti Općinsko vijeće 
Fojnica, na prvoj narednoj sjednici. 
 

III.  O dostavljenim primjedbama i prijedlozima 
iz tačke II. ovog Zaključka Komisija za Statut i 
propise je dužna izvijestiti Općinsko vijeće 
Fojnica, na prvoj narednoj sjednici. 

IV.    Zaključak će se objaviti na oglasnoj ploči 
Općine Fojnica i «Službenim novinama Općine 
Fojnica.» 
 
Broj: 01-38-655/08 
Fojnica, 2, srpnja 2008. godine   
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vinko Protuđer, graf. ing. v. r. 
 

IV.    Zaključak će se objaviti na oglasnoj ploči 
Općine Fojnica i  «Službenim novinama Općine 
Fojnica.» 
 
Broj:01-38-655/08  
Fojnica, 02.07.2008. godine       
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Protuđer Vinko, graf. ing. s. r. 

___________________________________________________________________________
      
     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 10, lipnja 2008.godine donijelo je: 
 
 

Z A K LJ UČ A K 
o usvajanju Izvješća o radu Centra za 
medicinsku rehabilitaciju «Fojnica»  

za 2007. godinu 
 

 
      Na osnovu člana 27. Statuta Općine Fojnica 
(prečišćeni tekst) broj: 01-02-466/06 od 
16.06.2006. godine i članka 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 
10.06. 2008. godine donijelo je: 
 
 

Z A K LJ UČ A K 
o usvajanju Izvještaja o radu Centra za 

medicinsku rehabilitaciju «Fojnica»  
za 2007. godinu 

I.  Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o 
radu Centra za medicinsku rehabilitaciju 
«Fojnica» za 2007. godinu. 
 
II.  Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o 
radu Centra za medicinsku rehabilitaciju 
«Fojnica» za 2007. godinu, broj: 3031/08 od 
02.06.2008. godine.  
 
III.   Zaključak će se objaviti na oglasnoj ploči 
Općine Fojnica i «Službenim novinama Općine 
Fojnica». 
 
Broj: 01-05-535/08 

I.  Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o 
radu Centra za medicinsku rehabilitaciju 
«Fojnica» za 2007. godinu. 
 
II.  Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o 
radu Centra za medicinsku rehabilitaciju 
«Fojnica» za 2007. godinu, broj: 3031/08 od 
02.06.2008. godine.  
 
III.   Zaključak će se objaviti na oglasnoj ploči 
Općine Fojnica i «Službenim novinama Općine 
Fojnica». 

 
Broj: 01-05-535/08 

Fojnica, 10, lipnja 2008.godine                                    
 

Fojnica: 10.06.2008. godine       
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vinko Protuđer, graf. ing. v.r. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Protuđer Vinko, graf. ing. s. r. 
 


