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Stranica 2

Na osnovu člana 24. tačka 3. Statuta Općine
Fojnica, (broja:01-05-781-4/08 od 28.08.2008.
godine) i člaa 80. Poslovnika Općinskog vijeća
Fojnica, (broja:01-05-781-5/08 od 28.08.2008.
godine) Općinsko vijeće Fojnica na sjednici
održanoj dana 18.12.2008. godine donosi:

Temeljem članka 24. točka 3. Statuta Općine
Fojnica, (broja:01-05-781-4/08 od 28, kolovoza
2008. godine) i članka 80. Poslovnika Općinskog
vijeća Fojnica, (broja:01-05-781-5/08 od 28,
kolovoza 2008. godine) Općinsko vijeće Fojnica na
sjednici održanoj dana 18, prosinca 2008. godine
donosi:

ODLUKU

ODLUKU
o privremenom financiranju općine Fojnica za
period siječanj-ožujak 2009. godine

o privremenom finansiranju općine Fojnica za
period januar-mart 2009. godine

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos privremenog
financiranja Općine Fojnica do donošenja proračuna
Općine Fojnica za period siječanj – ožujak 2009.
godine.

Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos privremenog
finansiranja općine Fojnica do donošenja Budžeta
općine Fojnica za period januar – mart 2009.
godine.

Članak 2.
Privremeno financiranje općine Fojnica za
period iz članka 1. Odluke utvrđuje se u iznosu od
730.000,00 KM.

Član 2.
Privremeno finansiranje općine Fojnica za
period iz člana 1. Odluke utvrđuje se u iznosu od
730.000,00 KM.

Članak 3.
Odluka o privremenom financiranju će se
primjenjivat od 01. siječnja 2009. godine.

Član 3.
Odluka o privremenom finansiranju će se
primjenjivat od 01.01.2009. godine.

Članak 4.
Odluka će se objaviti u «Službenim novinama
Oćine Fojnica».

Član 4.
Odluka će se objaviti u «Službenim novinama
općine Fojnica».

Broj: 01-05-1093-11/08
Fojnica, 18, prosinca 2008.

Broj: 01-05-1093-11/08
Fojnica, 18.12. 2008.

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

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

Temeljem članka 24. točka 17. Statuta Općine
Fojnica (broja:01-05-781-4/08 od 28, kolovoza
2008. godine) i članka 34. i 37. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica, (broj:01-05-781-5/08 od
28, kolovoza 2008. godine) Općinsko vijeće Fojnica
na sjednici održanoj dana 18, prosinca 2008. godine
donosi:

Na osnovu člana 24. tačka 17. Statuta Općine
Fojnica, (broja:01-05-781-4/08 od 28.08.2008.
godine) i člana 34. i 37. Poslovnika Općinskog
vijeća Fojnica, (broj:01-05-781-5/08 od 28.08.2008.
godine) Općinsko vijeće Fojnica na sjednici
održanoj dana 18.12.2008. godine donosi:

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E

o imenovanju povjerenstva za proračun,
financije i ekonomska pitanja

o imenovanju komisije za budžet, finansije i
ekonomska pitanja

Članak 1.
U povjerenstvo za proračun,
ekonomska pitanja imenuju se:

financije

Član 1.
U komisiju za budžet, finansije i ekonomska
pitanja imenuju se:

i
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1. Meša Ramiz,
2. Gavan Jakov,
3. Orman Sakib.

1. Ramiz Meša,
2. Jakov Gavran,
3. Sakib Orman.
Članak 2.
Povjerenstvo za proračun, financije i ekonomska
pitanja je zaduženo da:

Član 2.
Komisija za budžet, finansije i ekonomska
pitanja je zadužena da:

- razmatra nacrt i prijedlog proračuna Općine,
- prati provedbu izvršenja proračuna i odluka iz
oblasti financija,
- razmatra odluke o zaduživanju, reprogramiranju
dugova i drugim novčanim obvezama Općine,
- razmatra izvješće revizije,
- razmatra izvješće o poslovanju javnih poduzeća
čiji je osnivač Općina,
- razmatra i druge dokumente iz oblasti
financijskog poslovanja sukladno zakonu.

- razmatra nacrt i prijedlog budžeta Općine,
- prati provođenje izvršenja budžeta i odluka iz
oblasti finansija,
- razmatra odluke o zaduživanju, reprogramiranju
dugova i drugim novčanim obavezama Općine,
- razmatra izvještaje revizije,
- razmatra izvještaje o poslovanju javnih
preduzeća čiji je osnivač Općina,
- razmatra i druge dokumente iz oblasti
finansijskog poslovanja u skladu sa zakonom.

Članak 3.
Mandat povjerenstva za proračun, financije i
ekonomska pitanja traje četiri godine ili do isteka
vijećničkog mandata.

Član 3.
Mandat Komisije za budžet, finansije i
ekonomska pitanja traje četiri godine ili do isteka
vijećničkog mandata.

Članak 4.
Predsjednik i članovi povjerenstva za proračun,
financije i ekonomska pitanja za svoj rad u
povjerenstvu imaju pravo na novčanu naknadu, u
visini utvrđenoj Odlukom Općinskog vijeća Fojnica.

Član 4.
Predsjednik i članovi komisije za budžet,
finansije i ekonomska pitanja imaju pravo na
novčanu naknadu, u visini utvrđenoj Odlukom
Općinskog vijeća Fojnica.

Članak 5.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
naknadno će se objaviti u «Službenim novinama
Općine Fojnica».

Član 5.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
naknadno će se objaviti u «Službenim novinama
općine Fojnica».

Broj: 01-05-1093-4/08
Fojnica,18, prosinca 2008.

Broj: 01-05-1093-4/08
Fojnica,18.12. 2008.

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

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

______________________________________

______________________________________

Temeljem članka 24. točka 17. Statuta Općine
Fojnica, (broj:01-05-781-4/08 od 28, kolovoza
2008. godine) i članka 34. i 39. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica, (broj:01-05-781-5/08 od
28, kolovoza 2008. godine) Općinsko vijeće Fojnica
na sjednici održanoj dana 18, prosinca 2008. godine
donosi:

Na osnovu člana 24. tačka 17. Statuta Općine
Fojnica, (broj:01-05-781-4/08 od 28.08.2008.
godine) i člana 34. i 39. Poslovnika Općinskog
vijeća Fojnica, (broj:01-05-781-5/08 od 28.08.2008.
godine) Općinsko vijeće Fojnica na sjednici
održanoj dana 18.12.2008. godine donosi:

R J E Š E NJ E
o imenovanju povjerenstva za društvene
djelatnosti

R J E Š E NJ E
o imenovanju komisije za društvene
djelatnosti
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Članak 1.
U povjerenstvo za društvene djelatnosti imenuju

Broj 5

Stranica 4

Član 1.
U komisiju za društvene djelatnosti imenuju se:

se:
1.
2.
3.
4.
5.

Najim Softić,
Vlado Kuliš,
Jusuf Zuka,
Emir Memija,
Pero Pecirep.

1.
2.
3.
4.
5.

Softić Najim,
Kuliš Vlado,
Zuka Jusuf,
Memija Emir,
Pecirep Pero.

Članak 2.
Povjerenstvo za društvene djelatnosti razmatra
pitanja koja se odnose na:

Član 2.
Komisija za društvene djelatnosti razmatra
pitanja koja se odnose na:

- osnivanje,
upravljanje,
financiranje
i
unapređenje ustanova predškolskog odgoja,
osnovnog obrazovanja, zdravstva, kulture,
socijalne zaštite i drugih ustanova iz
mjerodavnosti Općine,
- sport, kulturu, fizičku i tehničku kulturu,
- partnerstvo Općine i nevladina sektora u
pružanju usluga,
- zaštitu i korištenje kulturno-povijesnoga i
prirodnoga naslijeđa,
- druga pitanja iz ove oblasti.

- osnivanje,
upravljanje,
finansiranje
i
unapređenje ustanova predškolskog odgoja,
osnovnog obrazovanja, zdravstva, kulture,
socijalne zaštite i drugih ustanova iz nadležnosti
Općine,
- sport, kulturu, fizičku i tehničku kulturu,
- partnerstvo Općine i nevladinog sektora u
pružanju usluga,
- zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i
prirodnog naslijeđa,
- druga pitanja iz ove oblasti.

Članak 3.
Mandat povjerenstva za društvene djelatnosti
traje četiri godine ili do isteka vijećničkog mandata.

Član 3.
Mandat komisije za društvene djelatnosti traje
četiri godine ili do isteka vijećničkog mandata.

Članak 4.
Predsjednik i članovi povjerenstva za društvene
djelatnosti za svoj rad u povjerenstvu imaju pravo
na novčanu naknadu, u visini utvrđenoj Odlukom
Općinskog vijeća Fojnica.

Član 4.
Predsjednik i članovi komisije za društvene
djelatnosti za svoj rad u komisiji imaju pravo na
novčanu naknadu, u visini utvrđenoj Odlukom
Općinskog vijeća Fojnica.

Članak 5.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
naknadno će se objaviti u «Službenim novinama
općine Fojnica».

Član 5.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
naknadno će se objaviti u «Službenim novinama
općine Fojnica».

Broj: 01-05-1093-7/08
Fojnica, 18, prosinca 2008.

Broj:01-05-1093-7/08
Fojnica, 18.12.2008.

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

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

______________________________________
Na osnovu člana 24. tačka 17. Statuta Općine
Fojnica, (broja:01-05-781-4/08 od 28.08.2008.
godine) i člana 34 i 42. Poslovnika Općinskog
vijeća Fojnica, broja:01-05-781-5/08 od 28.08.2008.
godine) Općinsko vijeće Fojnica na sjednici
održanoj dana 18.12.2008. godine donosi:

Temeljem članka 24. točka 17. Statuta Općine
Fojnica, (broja:01-05-781-4/08 od 28, kolovoza
2008. godine) i članka 34. i 42. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica, (broja:01-05-781-5/08 od
28, kolovoza 2008. godine) Općinsko vijeće Fojnica
na sjednici održanoj dana 18, prosinca 2008. godine
donosi:
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R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E
o imenovanju komisije za prostorno planiranje,
uređenje i ekologiju

1.
2.
3.
4.
5.

Član 1.
U komisiju za prostorno planiranje, uređenje i
ekologiju imenuju se:

planiranje,

Džemal Polutan,
Slavko Lovrić,
Edin Huseinbašić,
Ivica Bagarić,
Samid Buljina.

1.
2.
3.
4.
5.

Članak 2.
Povjerenstvo za prostorno planiranje, uređenje i
ekologiju razmatra pitanja koja se odnose na:

-

Stranica 5

o imenovanju povjerenstva za prostorno
planiranje, uređenje i ekologiju
Članak 1.
U povjerenstvo za prostorno
uređenje i ekologiju imenuju se:

-

Broj 5

Polutan Džemal,
Lovrić Slavko,
Huseinbašić Edin,
Bagarić Ivo,
Buljina Samid.

Član 2.
Komisija za prostorno planiranje, uređenje i
ekologiju razmatra pitanja koja se odnose na:

uređenje prostora i zaštitu čovjekove okoline,
donošenje prostornih, urbanističkih i provedbenih planova uključujući zoniranje,
donošenje programa stambene, poslovne i druge
izgradnje,
korištenje, upravljanje i raspolaganje građevinskim zemljištem,
djelatnosti i objekte komunalne infrastrukture,
upravljanje prirodnim resursima,
druga pitanja iz ove oblasti.

-

uređenje prostora i zaštitu čovjekove okoline,
donošenje prostornih, urbanističkih i provedbenih planova uključujući zoniranje,
donošenje programa stambene, poslovne i druge
izgradnje,
korištenje, upravljanje i raspolaganje građevinskim zemljištem,
djelatnosti i objekte komunalne infrastrukture,
upravljanje prirodnim resursima,
druga pitanja iz ove oblasti.

Članak 3.
Mandat Povjerenstva za prostorno planiranje,
uređenje i ekologiju traje četiri godine ili do isteka
vijećničkog mandata.

Član 3.
Mandat Komisije za prostorno planiranje,
uređenje i ekologiju traje četiri godine ili do isteka
vijećničkog mandata.

Članak 4.
Predsjednik i članovi povjerenstva za prostorno
planiranje, uređenje i ekologiju za svoj rad u
Povjerenstvu imaju pravo na novčanu naknadu, u
visini utvrđenoj Odlukom Općinskog vijeća Fojnica.

Član 4.
Predsjednik i članovi komisije za prostorno
planiranje, uređenje i ekologiju za svoj rad u
komisiji imaju pravo na novčanu naknadu, u visini
utvrđenoj Odlukom Općinskog vijeća Fojnica.

Članak 5.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
naknadno će se objaviti u «Službenim novinama
općine Fojnica».

Član 5.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
naknadno će se objaviti u «Službenim novinama
općine Fojnica».

Broj: 01-05-1093-8/08
Fojnica, 18, prosinca 2008.

Broj:01-05-1093-8/08
Fojnica, 18.12.2008.

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

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, graf. ing. s.r.
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Broj 5

Stranica 6

Temeljem članka 24. točka 17. Statuta Općine
Fojnica, (broja:01-05-781-4/08 od 28, kolovoza
2008. godine) i članka 34. i 43. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica, (broja:01-05-781-5/08 od
28, kolovoza 2008. godine) Općinsko vijeće Fojnica
na sjednici održanoj dana 18, prosinca 2008. godine
donosi:

Na osnovu člana 24. tačka 17. Statuta Općine
Fojnica, (broja:01-05-781-4/08 od 28.08.2008.
godine) i člana 34 i 43. Poslovnika Općinskog
vijeća
Fojnica,
(broja:01-05-781-5/08
od
28.08.2008. godine) Općinsko vijeće Fojnica na
sjednici održanoj dana 18.12.2008. godine donosi:

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E

o imenovanju povjerenstva za poslove mjesnih
zajednica

o imenovanju Komisije za poslove mjesnih
zajednica

Članak 1.
U povjerenstvo za poslove mjesnih zajednica
imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Član 1.
U komisiju za poslove mjesnih zajednica
imenuju se:

Zaim Ramić,
Miroslav Bošnjak,
Kemal Bukvić,
Tihomir Stanić,
Milorad Markanović.

1.
2.
3.
4.
5.

Ramić Zaim,
Miroslav Bošnjak,
Bukvić Kemal,
Tihomir Stanić,
Markanović Milorad.

Članak 2.
Povjerenstvo za poslove mjesnih zajednica
razmatra pitanja koja se odnose na:

Član 2.
Komisija za poslove mjesnih zajednica razmatra
pitanja koja se odnose na:

-

-

-

-

-

postupak uspostavljanja mjesnih zajednica i
promjene područja mjesnih zajednica, te izbor
tijela mjesnih zajednica;
poticanje
suradnje
mjesnih
zajednica,
povezivanje i udruživanje sredstava mjesnih
zajednica za rješavanje pitanja od zajedničkog
interesa;
planove i programe financiranja potreba mjesnih
zajednica;
praćenje stanja u mjesnim zajednicama i
razmatranje pitanja od značaja za razvitak
mjesnih zajednica;
druga pitanja iz ove oblasti.

-

-

-

postupak osnivanja mjesnih zajednica i
promjene područja mjesnih zajednica, te izbor
organa mjesnih zajednica;
podsticanje međusobne saradnje mjesnih
zajednica, povezivanje i udruživanje sredstava
mjesnih zajednica za rješavanje pitanja od
zajedničkog interesa;
planove i programe finansiranja potreba mjesnih
zajednica;
praćenje stanja u mjesnim zajednicama i
razmatranje pitanja od značaja za razvoj mjesnih
zajednica;
druga pitanja iz ove oblasti.

Članak 3.
Mandat povjerenstva za poslove mjesnih
zajednica traje četiri godine ili do isteka vijećničkog
mandata.
Članak 4.
Predsjednik i članovi povjerenstva za poslove
mjesnih zajednica za svoj rad u povjerenstvu imaju
pravo na novčanu naknadu, u visini utvrđenoj
Odlukom Općinskog vijeća Fojnica.

Član 3.
Mandat komisije za poslove mjesnih zajednica
traje četiri godine ili do isteka vijećničkog mandata.

Član 5.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
naknadno će se objaviti u «Službenim novinama
općine Fojnica».

Član 5.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
naknadno će se objaviti u «Službenim novinama
općine Fojnica».

Član 4.
Predsjednik i članovi komisije za poslove
mjesnih zajednica za svoj rad u komisiji imaju pravo
na novčanu naknadu, u visini utvrđenoj Odlukom
Općinskog vijeća Fojnica.

6

31.12.2008. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj: 01-05-1093-10/08
Fojnica, 18, prosinca 2008.

Broj 5

Stranica 7

Broj: 01-05-1093-10/08
Fojnica, 18.12. 2008.

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

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

______________________________________

______________________________________

Temeljem članka 24. točka 17. Statuta Općine
Fojnica, (broja:01-05-781-4/08 od 28, kolovoza
2008. godine) i članka 34. i 38. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica, (broj:01-05-781-5/08 od
28, kolovoza 2008. godine) Općinsko vijeće Fojnica
na sjednici održanoj dana 18, prosinca 2008. godine
donosi:

Na osnovu člana 24. točka 17. Statuta Općine
Fojnica, (broja:01-05-781-4/08 od 28.08. 2008.
godine) i člana 34. i 38. Poslovnika Općinskog
vijeća Fojnica, (broj:01-05-781-5/08 od 28.08.2008.
godine) Općinsko vijeće Fojnica na sjednici
održanoj dana 18.12.2008. godine donosi:

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E
o imenovanju Komisije za prigovore, predstavke
i prijedloge

o imenovanju Povjerenstva za prigovore,
predstavke i prijedloge

Član 1.
U Komisiju za prigovore,
prijedloge imenuju se:

Članak 1.
U povjerenstvo za prigovore, predstavke i
prijedloge imenuju se:

-

-

-

i

1. Polutan Ahmedm,
2. Stojanović Suzana,
3. Knežević Siniša.

1. Ahmed Polutan,
2. Suzana Stojanović,
3. Siniša Knežević.
Članak 2.
Povjerenstvo za prigovore,
prijedloge je zaduženo da:

predstavke

predstavke

Član 2.
Komisija za prigovore, predstavke i prijedloge
je zaduženo da:

i

-

razmatra prigovore, predstavke i prijedloge
koje građani upućuju ili izravno podnose
Vijeću,
razmatra, analizira i proučava probleme
kojima se pokreće pitanje odgovornosti javnih
dužnosnika koje imenuje ili potvrđuje Vijeće,
daje mišljenje o podnesenim prigovorima,
predstavkama i prijedlozima.

-

-

razmatra prigovore, predstavke i prijedloge
koje građani upućuju ili izravno podnose
Vijeću,
razmatra, analizira i proučava probleme
kojima se pokreće pitanje odgovornosti javnih
dužnosnika koje imenuje ili potvrđuje Vijeće,
daje mišljenje o podnesenim prigovorima,
predstavkama i prijedlozima.

Članak 3.
Mandat povjerenstva za prigovore, predstavke i
prijedloge traje četiri godine ili do isteka
vijećničkog mandata.

Član 3.
Mandat komisije za prigovore, predstavke i
prijedloge traje četiri godine ili do isteka
vijećničkog mandata.

Članak 4.
Predsjednik i članovi povjerenstva za prigovore,
predstavke i prijedloge za svoj rad u povjerenstvu
imaju pravo na novčanu naknadu, u visini utvrđenoj
Odlukom Općinskog vijeća Fojnica.

Član 4.
Predsjednik i članovi komisije za prigovore,
predstavke i prijedloge imaju pravo na novčanu
naknadu, u visini utvrđenoj Odlukom Općinskog
vijeća Fojnica.

Članak 5.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
naknadno će se objaviti u «Službenim novinama
Općine Fojnica».

Član 5.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
naknadno će se objaviti u «Službenim novinama
Općine Fojnica».
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31.12.2008. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj: 01-05-1093-5/08
Fojnica, 18, prosinca 2008.

Broj 5

Stranica 8

Broj: 01-05-1093-5/08
Fojnica, 18.12. 2008.

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

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

______________________________________

______________________________________

Temeljem članka 24. točka 17. Statuta Općine
Fojnica, (broj:01-05-781-4/08 od 28, kolovoza
2008. godine) i članka 34. i 36. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica, (broj:01-05-781-5/08 od
28, kolovoza 2008. godine) Općinsko vijeće Fojnica
na sjednici održanoj dana 18, prosinca 2008. godine
donosi:

Na osnovu člana 24. tačka 17. Statuta
Općine
Fojnica,
(broja:01-05-781-4/08
od
28.08.2008. godine) i člana 34 i 36. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica, (broj:01-05-781-5/08 od
28.08.2008. godine) Općinsko vijeće Fojnica na
sjednici održanoj dana 18.12.2008. godine donosi:

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E

o imenovanju povjerenstva za Statut i propise

o imenovanju komisije za Statut i propise

Članak 1.
U Povjerenstvo za Statut i propise imenuju se:

Član 1.
U komisiju za Statut i propise imenuju se:

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Azem Huseinbašić,
Elmedina Kršić,
Vlado Kuliš ,
Kemal Bukvić,
Ismar Bratić.

Član 2.
Komisija za Statut i propise je zadužena da:

Članak 2.
Povjerenstvo za Statut i propise je zaduženo da:
-

-

-

-

Huseinbašić Azem,
Kršić Elmedina,
Kuliš Vlado,
Bukvić Kemal,
Bratić Ismar.

-

prati provedbu Statuta;
razmatra pitanja značajna za ostvarivanje
Statuta i daje inicijativu za izmjene i dopune
Statuta;
ispituje i dostavlja Vijeću mišljenje o
prijedlozima za izmjene i dopune Statuta;
provodi javnu raspravu o prijedlozima izmjena
i dopuna Statuta ili prijedlozima odluka, te
obavještava Vijeće o rezultatima javne
rasprave;
razmatra nacrte i prijedloge odluka i drugih
općih akata koje donosi Vijeće u pogledu
nomotehničke obrade, te Vijeću podnosi
izvješće s mišljenjem i prijedlozima i pravno
tehničkim popravkama očiglednih grešaka u
tekstu;
utvrđuje pročišćene tekstove odluka i drugih
općih akata Vijeća;
utvrđuje prijedlog teksta autentičnog tumačenja
odluka i drugih općih akata koje donosi Vijeće.

-

-

-

prati provođenje Statuta;
razmatra pitanja značajna za ostvarivanje
Statuta i daje inicijativu za izmjene i dopune
Statuta;
ispituje i dostavlja Vijeću mišljenje o
prijedlozima za izmjene i dopune Statuta;
provodi javnu raspravu o prijedlozima izmjena
i dopuna Statuta ili prijedlozima odluka, te
obavještava Vijeće o rezultatima javne
rasprave;
razmatra nacrte i prijedloge odluka i drugih
općih akata koje donosi Vijeće u pogledu
nomotehničke obrade, te vijeću podnosi
izvješće s mišljenjem i prijedlozima i pravno
tehničkim popravkama očiglednih grešaka u
tekstu;
utvrđuje prečišćene tekstove odluka i drugih
općih akata Vijeća;
utvrđuje prijedlog teksta autentičnog tumačenja
odluka i drugih općih akata koje donosi Vijeće.

Član 3.
Mandat Komisije za Statut i propise traje četiri
godine ili do isteka vijećničkog mandata.

Članak 3.
Mandat povjerenstva za Statut i propise traje
četiri godine ili do isteka vijećničkog mandata.
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31.12.2008. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 5

Stranica 9

Članak 4.
Predsjednik i članovi povjerenstva za Statut i
propise za svoj rad u povjerenstvu imaju pravo na
novčanu naknadu, u visini utvrđenoj Odlukom
Općinskog vijeća Fojnica.

Član 4.
Predsjednik i članovi komisije za Statut i
propise za svoj rad u komisiji imaju pravo na
novčanu naknadu, u visini utvrđenoj Odlukom
Općinskog vijeća Fojnica.

Članak 5.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
naknadno će se objaviti u «Službenim novinama
općine Fojnica».

Član 5.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
naknadno će se objaviti u «Službenim novinama
općine Fojnica».

Broj: 01-05-1093-6/08
Fojnica, 18, prosinca 2008.

Broj: 01-05-1093-6/08
Fojnica, 18.12. 2008.

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

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

______________________________________

______________________________________

Temeljem članka 24. točka 32. Statuta Općine
Fojnica (broja:01-05-781-4/08 od 28, kolovoza
2008. godine) i članka 87. Poslovnika Općinskog
vijeća Fojnica, (broja:01-05-781-4/08 od 28,
kolovoza 2008. godine) Općinsko vijeće Fojnica na
sjednici održanoj dana 18, prosinca 2008. godine
donosi:

Na osnovu člana 24. tačka 32. Statuta Općine
Fojnica (broja:01-05-781-4/08 od 28.08.2008.
godine) i člana 87. Poslovnika Općinskog vijeća
Fojnica, (broja:01-05-781-4/08 od 28.08.2008.
godine) Općinsko vijeće Fojnica na sjednici
održanoj dana 18.12.2008. godine donosi:

I.

Z A K LJ U Č A K

Z A K LJ U Č A K

o ne prihvaćanju inicijative

o ne prihvatanju inicijative

Općinsko vijeće Fojnica ne prihvaća
inicijativu Federalnog ministarstva pravde
broj: 01-277/08 od 1, prosinca 2008. godine
za izgradnju odgojno popravnog doma za
maloljetnike, na lokalitetu Mjesne zajednice
Pločari.

II. Zaključak će se objaviti u «Službenim
novinama Općine Fojnica».
Broj: 01-23-3392/08
Fojnica, 18, prosinca 2008.

I.

Općinsko vijeće Fojnica ne prihvata
inicijativu Federalnog ministarstva pravde
broj: 01-277/08 od 01.12.2008. godine za
izgradnju odgojno popravnog doma za
maloljetnike, na lokalitetu Mjesne zajednice
Pločari.

II.

Zaključak će se objaviti u «Službenim
novinama Općine Fojnica».

Broj: 01-23-3392/08
Fojnica, 18.12. 2008.

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

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

______________________________________

______________________________________

Temeljem članka 24. točka 3. Statuta Općine
Fojnica, (broja:01-05-781-4/08 od 28, kolovoza
2008. godine) i članka 87. Poslovnika Općinskog
vijeća Fojnica, (broja:01-05-781-5/08 od 28,
kolovoza 2008. godine) Općinsko vijeće Fojnica na
sjednici održanoj dana 18, prosinca 2008. godine
donosi:

Na osnovu člana 24. tačka 3. Statuta Općine
Fojnica, (broja:01-05-781-4/08 od 28.08. 2008.
godine) i člana 87. Poslovnika Općinskog vijeća
Fojnica, (broja:01-05-781-5/08 od 28.08.2008.
godine) Općinsko vijeće Fojnica na sjednici
održanoj dana 18.12.2008. godine donosi:
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31.12.2008. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 5

Stranica 10

Z A K LJ U Č A K

Z A K LJ U Č A K

o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna
za period 1, siječnja 2008. do 30, rujna 2008.
godine po organizacijskim jedinicama i
funkcionalnim klasifikacijama

o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta
za period 01.01.2008. do 30.09.2008. godine
po organizacionim jedinicama i funkcionalnim
klasifikacijama

I.

Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o
izvršenju Proračuna za period: 1, siječnja do
30, rujna 2008. godine po organizacijskim
jedinicama i funkcionalnim klasifikacijama.

I.

Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
izvršenju Budžeta za period: 01.01. do
30.09.2008. godine po organizacionim
jedinicama i funkcionalnim klasifikacijama.

II.

Obvezuje se Služba za gospodarstvo, stambeno
komunalne poslove, financije i proračun da
dostavi analitički prikaz za sve stavke gdje je
došlo do prekoračenja utroška sredstava od
planiranih.

II.

Obavezuje se Služba za privredu, stambeno
komunalne poslove, finansije i budžet da
dostavi analitički prikaz za sve stavke gdje je
došlo do prekoračenja utroška sredstava od
planiranih.

III. Sastavni dio ovog Zaključka je Izvršenje
proračuna za period: 1, siječnja 2008. do 30,
rujna 2008. godine po organizacijskim
jedinicama i funkcionalnim klasifikacijama,
broj: 04-14-1060/08 od 25, listopada 2008.
godine.
IV.

III. Sastavni dio ovog Zaključka je Izvršenje
budžeta za period: 01.01.2008. do 30.09.2008.
godine po organizacionim jedinicama i
funkcionalnim klasifikacijama, broj: 04-141060/08 od 25.10.2008. godine.

Zaključak će se objaviti u "Službenim
novinama Općine Fojnica".

IV.

Broj: 01-05-1093-12/08
Fojnica, 18, prosinca 2008.

Zaključak će se objaviti u "Službenim
novinama Općine Fojnica".

Broj: 01-05-1093-12/08
Fojnica, 18.12. 2008.

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

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

______________________________________

______________________________________

Temeljem članka 24. točka 3. Statuta Općine
Fojnica (broja:01-05-781-4/08 od 28, kolovoza
2008. godine) i članka 87. Poslovnika Općinskog
vijeća Fojnica, (broja:01-05-781-5/08 od 28,
kolovoza 2008. godine) Općinsko vijeće Fojnica na
sjednici održanoj dana 18, prosinca 2008. godine
donosi:

Na osnovu člana 24. tačka 3. Statuta Općine
Fojnica (broja:01-05-781-4/08 od 28.08.2008.
godine) i člana 87. Poslovnika Općinskog vijeća
Fojnica, (broja:01-05-781-5/08 od 28.08 2008.
godine) Općinsko vijeće Fojnica na sjednici
održanoj dana 18.12.2008. godine donosi:

Z A K LJ U Č A K

Z A K LJ U Č A K

o usvajanju rebalansa proračuna Općine Fojnica
za period: 01, siječnja –31, prosinca 2008. godine

o usvajanju rebalansa budžeta Općine Fojnica
za period: 01.01.–31.12.2008. godine

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja rebalans
proračuna Općine Fojnica za period 1, siječnja –
31, prosinca 2008. godine.

III.

Općinsko vijeće Fojnica usvaja rebalans
budžeta Općine Fojnica za period 01.01. –
31.12.2008. godine.

II. Sastavni dio ovog zaključka je rebalansa
proračuna Općine Fojnica za period 1, siječnja
– 31, prosinca 2008. godine, broj: 04-141061/08 od 27, listopada 2008. godine.

IV.

Sastavni dio ovog zaključka je rebalans
budžeta Općine Fojnica za period 01.01. –
31.12.2008. godine, broj: 04-14-1061/08 od
27.10.2008. godine.
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31.12.2008. godine
V.

Službene novine Općine Fojnica

Zaključak će se objaviti u "Službenim
novinama Općine Fojnica".

Broj 5

Stranica 11

V. Zaključak će se objaviti u "Službenim novinama
Općine Fojnica".

Broj: 01-05-1093-14/08
Fojnica, 18, prosinca 2008.

Broj: 01-05-1093-14/08
Fojnica, 18.12. 2008.

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

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

______________________________________

______________________________________

Temeljem članka 87. Poslovnika Općinskog
vijeća Fojnica, (broj:01-05-781-5/08 od 28,
kolovoza 2008. godine) Općinsko vijeće Fojnica na
sjednici održanoj dana 18, prosinca 2008. godine
donosi:

Na osnovu člana 87. Poslovnika Općinskog
vijeća
Fojnica,
(broja:01-05-781-5/08
od
28.08.2008. godine) Općinsko vijeće Fojnica na
sjednici održanoj dana 18.12.2008. godine donosi:

Z A K LJ U Č A K

Z A K LJ U Č A K

o utvrđivanju Nacrta okvirnog proračuna
Općine Fojnica za period: 2009. do 2011. godine
( po organizacijskim jedinicama i funkcionalnim
kvalifikacijama)

o utvrđivanju Nacrta okvirnog budžeta Općine
Fojnica za period: 2009. do 2011. godine
( po organizacionim jedinicama i funkcionalnim
kvalifikacijama)

I.

Općinsko vijeće Fojnica utvrđuje Nacrt
okvirnog
proračuna Općine Fojnica za
period: 2008. do 2011. godine po
organizacijskim jedinicama i funkcionalnim
kvalifikacijama.

I.

Općinsko vijeće Fojnica utvrđuje Nacrt
okvirnog budžeta Općine Fojnica za period:
2008. do 2011. godine po organizacionim
jedinicama i funkcionalnim kvalifikacijama.

II.

Općinsko vijeće Fojnica zadužuje Službu za
gospodarstvo, stambeno komunalne poslove,
financije da dostavi Nacrt proračuna za 2009.
godinu radnim tijelima Vijeća.

II.

Općinsko vijeće Fojnica zadužuje Službu za
privredu, stambeno komunalne poslove,
finansije da dostavi Nacrt budžeta za 2009.
godinu radnim tijelima Vijeća.

III.

Radna tijela Vijeća su dužna dostavljeni nacrt
proslijediti predsjednicima Mjesnih zajednica
i drugim korisnicima proračuna da provedu
Javnu
raspravu
u
svojim
Mjesnim
zajednicama najdalje do 30, siječnja 2009.
godine. Po isteku tog roka održala bi se
centralna Javna rasprava na kojoj bi
sudjelovali predsjednici Mjesnih zajednica i
drugi korisnici proračuna
sa svojim
prijedlozima.

III.

Radna tijela Vijeća su dužna dostavljeni nacrt
proslijediti predsjednicima Mjesnih zajednica
i drugim korisnicima budžeta da provedu
Javnu
raspravu
u
svojim
Mjesnim
zajednicama najdalje do 30.01.2009. godine.
Po isteku tog roka održala bi se centralna
Javna rasprava na kojoj bi sudjelovali
predsjednici Mjesnih zajednica i drugi
korisnici budžeta sa svojim prijedlozima.

IV.

Sastavni dio ovog zaključka je Nacrt okvirnog
proračuna Općine Fojnica za period 2009. do
2011. godine (Po organizacijskim jedinicama i
funkcionalnim kvalifikacijama) broj: 01-141085 /08 od 27, listopada 2008. godine.

IV.

Sastavni dio ovog zaključka je Nacrt okvirnog
budžeta Općine Fojnica za period 2009. do
2011. godine (Po organizacionim jedinicama i
funkcionalnim kvalifikacijama) broj: 01-141085 /08 od 27.10.2008. godine.
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31.12.2008. godine
V.

Službene novine Općine Fojnica

Zaključak će se objaviti u "Službenim
novinama Općine Fojnica".

Broj 5

Stranica 12

V. Zaključak će se objaviti u "Službenim novinama
Općine Fojnica".

Broj: 01-05-1093-13/08
Fojnica, 18, prosinca 2008.

Broj: 01-05-1093-13/08
Fojnica, 18.12. 2008.

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

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

______________________________________

______________________________________

Izdavač: Općinsko vijeće Fojnica
Fojnica, Bosanska b.b. Tel./fax: 030/831-409
Glavni i odgovorni urednici: Vinko Protuđer, predsjednik Općinskog vijeća Fojnica i
Snežana Rajić tajnik/sekretar Općinskog vijeća Fojnica
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