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31.01.2009. godine

Službene novine Općine Fojnica

Temeljem članka 64. i 66. Zakona o građevnom
zemljištu («Službeni novine F BiH», broj: 25/03) i
članka 14. alineja 7. Statuta općine Fojnica,
Općinsko vijeće Fojnica, na sjednici održanoj dana
28, siječnja 2009. godine, donosi:

Broj 1

Stranica 3

Na osnovu člana 64. i 66. Zakona o
građevinskom zemljištu («Službeni novine F BiH»,
broj: 25/03) i člana 14. alineja 7. Statuta općine
Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica, na sjednici
održanoj dana 28.01.2009. godine, donosi:

ODLUKU

ODLUKU

o visini naknade za dodijeljeno građevno
zemljište na području SRC «Pridolci»

o visini naknade za dodijeljeno građevinsko
zemljište na području SRC «Pridolci»

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za
dodijeljeno građevno zemljište na korištenje, na
području Sportsko rekreacijskog centra «Pridolci»
koja obuhvaća:

Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za
dodijeljeno građevinsko zemljište na korištenje, na
području Sportsko rekreacionog centra «Pridolci»
koja obuhvata:

1. Plaćenu naknadu za preuzeto zemljište u
iznosu od 18,00 KM/m2,
2. Naknadu na temelju prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta u iznosu
od 5,00 KM/m2 korisne stambene površine.

1. Plaćenu naknadu za preuzeto zemljište u
iznosu od 18,00 KM/m2,
2. Naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta u iznosu
od 5,00 KM/m2 korisne stambene površine.

Članak 2.
Visina naknade za dodijeljeno građevno
zemljište na korištenje utvrđuje se rješenjem o
dodjeli zemljišta na korištenje radi gradnje.

Član 2.
Visina naknade za dodijeljeno građevinsko
zemljište na korištenje utvrđuje se rješenjem o
dodjeli zemljišta na korištenje radi građenja.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja i naknadno će se objaviti u
«Službenim novinama općina Fojnica».

Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana donošenja i naknadno će se objaviti u
«Službenim novinama općina Fojnica».

Broj: 01-05-69-13/09
Fojnica, 28, siječnja 2009.

Broj: 01-05-69-13/09
Fojnica, 28.01. 2009.

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 i članka 80. Poslovnika Općinskog vijeća
Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica na sjednici
održanoj 28, siječnja 2009. godine donosi :

Na osnovu člana 24. tačka 32. Statuta općine
Fojnica i člana 80. Poslovnika Općinskog vijeća
Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica na sjednici
održanoj 28.01. 2009. godine donosi :

ODLUKU

ODLUKU

o stalnom prestanku rada

o stalnom prestanku rada

Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Fojnica
utvrđuje da se može izvršiti retroaktivna odjava
odobrenja za rad, koja su donesena temeljem
Zakona o samostalnom privređivanju (Sl. List SR
BiH, broj 26/89 i 29/90), za osobe koja nisu
obavljale djelatnost u toku ratnog perioda.

Član 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Fojnica
utvrđuje da se može izvršiti retroaktivna odjava
odobrenja za rad, koja su donesena temeljem
Zakona o samostalnom privređivanju (Sl. List SR
BiH, broj 26/89 i 29/90), za osobe koja nisu
obavljale djelatnost u toku ratnog perioda.
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Broj 1

Stranica 4

Članak 2.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se nadležna
služba, da na zahtjev stranke i po službenoj dužnosti
izvrši odjavu temeljem uvida u Registre izdanih
odobrenja za rad.

Član 2.
Za provođenje ove Odluke zadužuje se nadležna
služba, da na zahtjev stranke i po službenoj dužnosti
izvrši odjavu na osnovu uvida u Registre izdati
odobrenja za rad.

Članak 3.
Upućuje se smjernica pomoćniku načelnika
nadležne službe da u cijelosti provede ovu Odluku
kao i Zaključak broj: 01-20-198/08 od 22, veljače
2008. godine na zahtjev stranke ili po službenoj
dužnosti.
Rok za provedbu ove Odluke i prethodnog
Zaključka je 6 mjeseci od dana stupanja na snagu
iste.
Članak 4.
Odluka stupa na snagu drugog dana od dana
donošenja i objavit će se u «Službenim novinama
Općine Fojnica».

Član 3.
Upućuje se smjernica pomoćniku načelnika
nadležne službe da u cijelosti provede ovu Odluku
kao i Zaključak broj: 01-20-198/08 od 22.02.2008.
godine na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti.
Rok za provođenje ove Odluke i prethodnog
Zaključka je 6 mjeseci od dana stupanja na snagu
iste.

Broj: 01-05-69-3/09
Fojnica, 28, siječnja 2009. godine

Broj: 01-05-69-3/09
Fojnica, 28.01. 2009.

Član 4.
Odluka stupa na snagu drugog dana od dana
donošenja i objavit će se u «Službenim novinama
Općine Fojnica».

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

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

______________________________________

______________________________________

Temeljem članka 28. i 32. Zakona o prostornom
uređenju (Službene novine SBK/KSB, broj:11/05) i
članka 24. točka 5. Statuta općine Fojnica, Općinsko
vijeće Fojnica, na sjednici održanoj dana 28, siječnja
2009. godine donosi:

Na osnovu člana 28. i 32. Zakona o prostornom
uređenju (Službene novine SBK/KSB, broj:11/05) i
člana 24. tačka 5. Statuta općine Fojnica, Općinsko
vijeće Fojnica, na sjednici održanoj dana 28.01.
2009. godine donosi:

ODLUKU

ODLUKU

o pristupanju izmjene dijela Regulacijskog plana
užeg urbanog područja Fojnica

o pristupanju izmjene dijela Regulacionog plana
užeg urbanog područja Fojnica

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se dio Regulacijskog
plana Fojnica u ulici Bosanska, Ivana Meštrovića i
Bolnička na parcelama označenim kao:

Član 1.
Ovom Odlukom mijenja se dio Regulacionog
plana Fojnica u ulici Bosanska, Ivana Meštrovića i
Bolnička na parcelama označenim kao:

a) k.č. 1174, 1175, 1176 k.o. Fojnica u dijelu
Regulacijskog plana ulica Bosanska, ulica Ivana
Meštrovića umjesto planom predviđene stambeno
poslovne, odnosno stambene zgrade dimenzija
14,00 x 9,00 i 9,00 x 9,00 metara, predviđa se
gradnja objekata dimenzija 21,00 x 15,00 metara
katnosti prizemlje i tri kata i 11,50 x 9,00 + 7,00 x
9,00 metara, katnosti prizemlje i dva kata;

c) k.č. 1174, 1175, 1176 k.o. Fojnica u dijelu
Regulacionog plana ulica Bosanska, ulica Ivana
Meštrovića umjesto planom predviđene stambeno
poslovne, odnosno stambene zgrade dimenzija
14,00 x 9,00 i 9,00 x 9,00 metara, predviđa se
gradnja objekata dimenzija 21,00 x 15,00 metara
spratnosti prizemlje i tri kata i 11,50 x 9,00 + 7,00
x 9,00 metara, spratnosti prizemlje i dva kata;

b) k.č. 389/1 k.o. Fojnica u dijelu Regulacijskog
plana ulica Bolnička uz postojeći objekt
predviđena je gradnja stambeno poslovnog
objekta dimenzija 8,00 x 9,00 metara.

d) k.č. 389/1 k.o. Fojnica u dijelu Regulacionog
plana ulica Bolnička uz postojeći objekt
predviđena je gradnja stambeno poslovnog
objekta dimenzija 8,00 x 9,00 metara.
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Članak 2.
Za nositelja pripreme izrade izmjene Regulacijskog plana određuje se Služba za urbanizam, obnovu,
graditeljstvo, katastar i imovinsko pravne poslove
općine Fojnica.
Predložena izmjena će biti ugrađena u prostorno
planski akt, koji će biti sastavni dio ove Odluke.

Član 2.
Za nosioca pripreme izrade izmjene Regulacionog plana određuje se Služba za urbanizam, obnovu,
građenje, katastar i imovinsko pravne poslove
općine Fojnica.
Predložena izmjena će biti ugrađena u prostorno
planski akt, koji će biti sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.
Troškove izrade izmjene dijela Regulacijskog
plana snosi investitor.

Član 3.
Troškove izrade izmjene dijela Regulacionog
plana snosi investitor.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a naknadno će biti objavljena u
«Službenim novinama općina Fojnica».

Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a naknadno će biti objavljena u
«Službenim novinama općina Fojnica».

Broj: 01-05-69-10/09
Fojnica, 28, siječnja 2009.

Broj:01-05-69-10/09
Fojnica, 28.01.2009.

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

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

______________________________________
Na osnovu člana 14. Statuta općine Fojnica i
člana 4. Zakona o zakupu poslovnih zgrada i
prostorija («Službeni list SR BiH», broj: 33/77,
12/87, 30/90, 7/92, 3/93, 13/94), Općinsko vijeće
Fojnica, na sjednici održanoj dana, 28.01.2009.
godine donosi:

Temeljem članka 14. Statuta općine Fojnica i
članka 4. Zakona o zakupu poslovnih zgrada i
prostorija («Službeni list SR BiH», broj: 33/77,
12/87, 30/90, 7/92, 3/93, 13/94), Općinsko vijeće
Fojnica, na sjednici održanoj dana, 28, siječnja
2009. godine donosi:

ODLUKU

ODLUKU

o namjeni i izdavanju u dugoročni zakup
nepokretnosti u vlasništvu općine Fojnica

o namjeni i izdavanju u dugoročni zakup
nepokretnosti u vlasništvu općine Fojnica

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se namjena i izdavanje
u dugoročni zakup nepokretnosti (poslovnih
prostora kao posebnih dijelova zgrada) u vlasništvu
općine Fojnica, ulica Bosanska, u dijelu podruma i
prizemlja zgrade sjedišta općinskog tijela uprave,
kako slijedi:
Podrum: projektom su predviđene servisne
prostorije (kotlovnica, skladište za ogrijev i šljaku,
prostor za domara), prostor za arhivu, toaleti.
Prizemlje: Službeni dio, glavni ulaz sa
vjetrobranom, portir, pomoćni ulaz (požarni), centar
za usluge građanima.
Preostali dio podruma i prizemlja predviđen je
za poslovne prostore sa namjenom vršenja usluga
građanima (bankarske usluge, usluge plaćanja el.
energije i slično).

Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se namjena i izdavanje
u dugoročni zakup nepokretnosti (poslovnih
prostora kao posebnih dijelova zgrada) u vlasništvu
općine Fojnica, ulica Bosanska, u dijelu podruma i
prizemlja zgrade sjedišta općinskog organa uprave,
kako slijedi:
Podrum: projektom su predviđene servisne
prostorije (kotlovnica, skladište za ogrijev i šljaku,
prostor za domara), prostor za arhivu, toaleti.
Prizemlje: Službeni dio, glavni ulaz sa
vjetrobranom, portir, pomoćni ulaz (požarni), centar
za usluge građanima.
Preostali dio podruma i prizemlja predviđen je
za poslovne prostore sa namjenom vršenja usluga
građanima (bankarske usluge, usluge plaćanja el.
energije i slično).
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Članak 2.
Izdavanje u dugoročni zakup nepokretnosti iz
članka 1. ove Odluke obavit će se putem prava
prečeg zakupa ili javnog oglašavanja.

Član 2.
Izdavanje u dugoročni zakup nepokretnosti iz
člana 1. ove Odluke obavit će se putem prava prečeg
zakupa ili javnog oglašavanja..

Članak 3.
Zadužuje se Općinski načelnik da provede
proceduru
izdavanja
u
dugoročni
zakup
nepokretnosti iz članka 1. ove Odluke putem
pribavljanja pismenih ponuda.

Član 3.
Zadužuje se Općinski načelnik da provede
proceduru
izdavanja
u
dugoročni
zakup
nepokretnosti iz člana 1. ove Odluke putem
pribavljanja pismenih ponuda

Članak 4.
Sredstva ostvarena izdavanjem u dugoročni
zakup nepokretnosti iz članka 1. ove Odluke
upotrijebit će se za dovršetak izgradnje spomenute
zgrade.

Član 4.
Sredstva ostvarena izdavanjem u dugoročni
zakup nepokretnosti iz člana 1. ove Odluke
upotrijebit će se za dovršetak izgradnje pomenute
zgrade.

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

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

Broj: 01-05-69-11/09
Fojnica, 28, siječnja 2009. godine

Broj: 01-05-69-11/09
Fojnica, 28.01.2009. godine

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

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

______________________________________
Temeljem članka 23. Zakona o prostornom
planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije
Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH, broj:
2/06), članka 32. Zakona o prostornom uređenju
(Službene novine KBS/SBK, broj: 11/05) i članka
24. Statuta općine Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica,
na sjednici održanoj dana, 28, siječnja 2009. godine,
donosi:

Na osnovu člana 23. Zakona o prostornom
planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije
Bosne i Hercegovine (»Službene novine F BiH»,
broj: 2/06), člana 32. Zakona o prostornom uređenju
(»Službene novine SBK/KBS», broj:11/05) i člana
24.
Statuta općine Fojnica, Općinsko vijeće
Fojnica, na sjednici održanoj dana, 28.01.2009.
godine, donosi:

ODLUKU
o pristupanju izradi prostornog plana uređenja
općine Fojnica

ODLUKU
o pristupanju izradi prostornog plana
uređenja općine Fojnica

Članak 1.
Pristupa se izradi Prostornog plana uređenja
općine Fojnica (u daljnjem tekstu: Prostorni plan).

Član 1.
Pristupa se izradi Prostornog plana uređenja
općine Fojnica (u daljem tekstu: Prostorni plan).

Članak 2.
Prostorni plan obuhvata područja općine Fojnica
i donosi se za period od 20 godina.

Član 2.
Prostorni plan obuhvata područja općine Fojnica
i donosi se za period od 20 godina.

Članak 3.
Prostornim planom potrebno je osigurati
plansko uređenje prostora, što podrazumijeva:
gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom općine

Član 3.
Prostornim planom potrebno je osigurati
plansko uređenje prostora, što podrazumijeva:
gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom općine
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Fojnica kao posebno vrijednim i ograničenim
dobrom, na načelima održivog razvoja, a temeljno
na integralnom pristupu planiranju prostora.
Integralni pristup u planiranju prostora obuhvata
naročito:
- istraživanje, provjeru i procjenu mogućnosti
razvoja na prostoru općine
- izradu dokumenata prostornog uređenja
općine
- provedbu i praćenje provedbe dokumenata
prostornog uređenja općine.

Fojnica kao posebno vrijednim i ograničenim
dobrom, na načelima održivog razvoja, a temeljno
na integralnom pristupu planiranju prostora.
Integralni pristup u planiranju prostora obuhvata
naročito:
- istraživanje, provjeru i procjenu mogućnosti
razvoja na prostoru općine
- izradu dokumenata prostornog uređenja
općine
- provedbu i praćenje provedbe dokumenata
prostornog uređenja općine.

Izrada Prostornog plana, obuhvatit će osnovu
studijskog istraživanja analitičko-dokumentacijske
osnove i koncepcije planskog prostora uređenja
općine.
Plansko prostorno uređenje općine temelji se na
načelima:
- ravnomjernog, gospodarskog, društvenog i
kulturnog razvoja prostora općine, uz
njegovanje i razvijanje prostornih osobnosti
općine,
- održivog razvoja i racionalnog korištenja i
zaštite prostora
- zaštite integralnih vrijednosti prostora i zaštite
i unapređenja stanja okoliša
- zaštite graditeljskog naslijeđa i vrijednih
dijelova prirode
- usuglašavanje interesa korisnika prostora i
prioriteta djelovanja značajnih za općinu
- usuglašenosti prostornog uređenja općina
međusobno i s prostornim uređenjem
Kantona/Županije i Federacije BiH
- uspostavljanje sistema informacija o prostoru,
značajnih za općinu, u svrhu planiranja,
korištenja i zaštite prostora općine.
Prostorni plan sastoji se od grafičkih prikaza,
tekstualnog obrazloženja i odredbi za provedbu
plana.

Izrada Prostornog plana, obuhvatit će osnovu
studijskog istraživanja analitičko-dokumentacijske
osnove i koncepcije planskog prostora uređenja
općine.
Plansko prostorno uređenje općine temelji se na
načelima:
- ravnomjernog, privrednog, društvenog i
kulturnog razvoja prostora općine, uz
njegovanje i razvijanje prostornih osobenosti
općine,
- održivog razvoja i racionalnog korištenja i
zaštite prostora
- zaštite integralnih vrijednosti prostora i zaštite
i unapređenja stanja okoliša
- zaštite graditeljskog naslijeđa i vrijednih
dijelova prirode
- usaglašavanje interesa korisnika prostora i
prioriteta djelovanja značajnih za općinu
- usaglašenosti prostornog uređenja općina
međusobno i s prostornim uređenjem Kantona
i Federacije BiH
- uspostavljanje sistema informacija o prostoru,
značajnih za općinu, u svrhu planiranja,
korištenja i zaštite prostora općine.
Prostorni plan sastoji se od grafičkih prikaza,
tekstualnog obrazloženja i odredaba za provođenje
plana.

Članak 4.
Sredstva za izradu Prostornog plana osiguravaju
se iz proračuna općine Fojnica.

Član 4.
Sredstva za izradu Prostornog plana osiguravaju
se iz budžeta općine Fojnica.

Članak 5.
Za nositelja pripreme Prostornog plana imenuje
se Služba za urbanizam, obnovu, graditeljstvo,
katastar i imovinsko-pravne poslove (u daljnjem
tekstu: nositelj pripreme Prostornog plana).
Pomoćnik načelnika Službe za urbanizam,
obnovu, graditeljstvo, katastar i imovinsko pravne
poslove zadužuju se za koordinaciju aktivnosti na
pripremi Prostornog plana.
Nositelj pripreme Prostornog plana obvezan je
osigurati punu suradnju i usuglašavanje stavova:

Član 5.
Za nosioca pripreme Prostornog plana imenuje
se Služba za urbanizam, obnovu, građenje, katastar i
imovinsko-pravne poslove (u daljem tekstu: nosilac
pripreme Prostornog plana).
Pomoćnik načelnika Službe za urbanizam,
obnovu, građenje, katastar i imovinsko pravne
poslove zadužuju se za koordinaciju aktivnosti na
pripremi Prostornog plana.
Nosilac pripreme Prostornog plana obavezan je
osigurati punu saradnju i usaglašavanje stavova:
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sa svim vlasnicima nekretnina, korisnicima
prostora i sudionicima u njegovoj izgradnji i
uređivanju,
sa tijelima, gospodarskim društvima i drugim
pravnim osobama nadležnim za vodoprivredu,
šumarstvo, poljoprivredu, promet, energetiku,
rudarstvo, turizam, zdravstvo, prosvjetu,
kulturu,
zaštitu
kulturno-povijesnog
i
prirodnog naslijeđa te zaštitu okoliša,
sa tijelima nadležnim za obranu,
sa udrugama gospodarstvenika i poljoprivrednika i drugim pravnim osobama nadležnim za
komunalne djelatnosti i sa tijelima unutarnjih
poslova.

-

-

-

Članak 6.
Nositelj izrade Prostornog plana odredit će
općinski načelnik sukladno Zakonu o javnim
nabavkama.

Broj 1

Stranica 8

sa svim vlasnicima nekretnina, korisnicima
prostora i učesnicima u njegovoj izgradnji i
uređivanju,
sa organima, privrednim društvima i drugim
pravnim licima nadležnim za vodoprivredu,
šumarstvo,
poljoprivredu,
saobraćaj,
energetiku, rudarstvo, turizam, zdravstvo,
obrazovanje, kulturu, zaštitu kulturnohistorijskog i prirodnog naslijeđa te zaštitu
okoliša,
sa organima nadležnim za odbranu,
sa udruženjima privrednika i poljoprivrednika
i drugim pravnim licima nadležnim za
komunalne djelatnosti i sa organima
unutrašnjih poslova.

Članak 7.
Prema uvjetima natječaja za izradu Prostornog
plana i odabranom nositelju izrade Prostornog
plana, odredit će se i rok izrade Prostornog plana.

Član 6.
Nosioc izrade Prostornog plana odredit će
općinski načelnik u skladu sa Zakonom o javnim
nabavkama.
Član 7.
Prema uvjetima konkursa za izradu Prostornog
plana i odabranom nosiocu izrade Prostornog plana,
odredit će se i rok izrade Prostornog plana.

Članak 8.
Po završetku izrade nacrta Prostornog plana,
pristupit će se javnoj raspravi i pribaviti mišljenje
nadležnih ministarstava.
Primjedbe i prijedlozi izneseni u javnoj raspravi
o nacrtu Prostornog plana, dostavljaju se nositelju
izrade Prostornog plana u roku 30 dana od završetka
javne rasprave.

Član 8.
Po završetku izrade nacrta Prostornog plana,
pristupit će se javnoj raspravi i pribaviti mišljenje
nadležnih ministarstava.
Primjedbe i prijedlozi izneseni u javnoj raspravi
o nacrtu Prostornog plana, dostavljaju se nosiocu
izrade Prostornog plana u roku 30 dana od završetka
javne rasprave.

Članak 9.
Prostorni plan općine Fojnica donosi Općinsko
vijeće Fojnica nakon obavljene javne rasprave.
Prilikom donošenja Prostornog plana općine
Fojnica, Općinsko vijeće zauzima stavove o
primjedbama i prijedlozima iznesenim u javnoj
raspravi o nacrtu Prostornog plana.

Član 9.
Prostorni plan općine Fojnica donosi općinsko
vijeće Fojnica nakon obavljene javne rasprave.
Prilikom donošenja Prostornog plana općine
Fojnica, Općinsko vijeće zauzima stavove o
primjedbama i prijedlozima iznesenim u javnoj
raspravi o nacrtu Prostornog plana.

Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a naknadno će biti objavljena u
«Službenim novinama općine Fojnica».

Član 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a naknadno će biti objavljena u
«Službenim novinama općine Fojnica».

Broj: 01-05-69-9/09
Fojnica, 28, siječnja 2009.

Broj: 01-05-69-9/09
Fojnica, 28.01.2009.

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

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, graf. ing. v.r.
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Temeljem članka 49. Zakona o ustroju tijela
uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije BiH“ broj: 35/05) članka 50.
Statuta općine Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica, na
sjednici održanoj dana, 28, siječnja 2009. godine
donijelo je:
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Na osnovu člana 49. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05) i
člana 50. Statuta općine Fojnica, Općinsko vijeće
Fojnica, na sjednici održanoj dana, 28.01.2009.
godine donosi:

O D L U K U

ODLUKU

o ustroju i djelokrugu rada općinskih službi za
upravu u okviru jedinstvenog općinskog
tijela uprave

o organizaciji i djelokrugu rada općinskih službi
za upravu u okviru jedinstvenog općinskog
organa uprave

Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se način i ustroj
obnašanja poslova uprave iz samoupravnog
djelovanja
Općine
Fojnica
i
poslova
županijske/kantonalne uprave koji su Zakonom
preneseni u nadležnost općinskom tijelu uprave,
načela na kojima je utemeljena općinska uprava, kao
i druga pitanja od značaja za obnašanje poslova
uprave.
Članak 2.
Ustroj i djelokrug rada općinskih službi za
upravu u okviru jedinstvenog općinskog tijela
uprave Fojnica temelji se na načelima:
- da se unutarnje organizacijske jedinice u sastavu
općinske službe za upravu formiraju samo ako
je služba nadležna za dvije ili više vrsta poslova,
- da se isti ili slični poslovi po složenosti objedine
na jednom radnom mjestu,
- da opis poslova svakog radnog mjesta bude
utvrđen tako da osigura punu zaposlenost i
odgovornost svakog državnog službenika i
namještenika u vršenju poslova radnog mjesta,
- da se osigura zakonito, stručno, učinkovito i
racionalno vršenje poslova svakog radnog
mjesta, odnosno svih poslova iz nadležnosti
svake općinske službe za upravu,
- da se broj izvršitelja za svako radno mjesto
uređuje prema vrsti, obimu i složenosti poslova
iz nadležnosti svake općinske službe za upravu.

Član 1.
Ovom Odlukom uređuje se način i organizacija
obavljanja poslova uprave iz samoupravnog
djelovanja općine Fojnica i poslova kantonalne
uprave koji su Zakonom preneseni u nadležnost
općinskom organu uprave, načela na kojima je
utemeljena općinska uprava, kao i druga pitanja od
značaja za obavljanje poslova uprave.
Član 2.
Organizacija i djelokrug rada općinskih službi
za upravu u okviru jedinstvenog općinskog organa
uprave Fojnica temelji se na načelima:
- da se unutarnje organizacijske jedinice u sastavu
općinske službe za upravu formiraju samo ako
je služba nadležna za dvije ili više vrsta poslova,
- da se isti ili slični poslovi po složenosti objedine
na jednom radnom mjestu,
- da opis poslova svakog radnog mjesta bude
utvrđen tako da osigura punu zaposlenost i
odgovornost svakog državnog službenika i
namještenika u vršenju poslova radnog mjesta,
- da se osigura zakonito, stručno, efikasno i
racionalno vršenje poslova svakog radnog
mjesta, odnosno svih poslova iz nadležnosti
svake općinske službe za upravu,
- da se broj izvršilaca za svako radno mjesto
uređuje prema vrsti, obimu i složenosti poslova
iz nadležnosti svake općinske službe za upravu.

Članak 3.
Jedinstveno općinsko tijelo uprave čine:

Član 3.
Jedinstveni općinski organ uprave čine:

1. Općinski načelnik,
2. Općinske službe za upravu.

1. Općinski načelnik,
2. Općinske službe za upravu.

Obnašanje poslova i zadataka lokalne
samouprave iz samoupravnog djelovanja Općine,
kao i upravnih poslova koji se federalnim i
županijskim/kantonalnim zakonom prenesu u
nadležnost Općine u okviru jedinstvenog općinskog
tijela uprave vrše slijedeće općinske službe za
upravu i to:

Obavljanje poslova i zadataka lokalne
samouprave iz samoupravnog djelovanja općine,
kao i upravnih poslova koji se federalnim i
kantonalnim zakonom prenesu u nadležnost općine
u okviru jedinstvenog općinskog organa uprave vrše
sljedeće općinske službe za upravu i to:

9

31.01.2009. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 1

Stranica 10

1. Služba za gospodarstvo, lokalni razvoj,
urbanizam i prostorno planiranje,
2. Služba za opću upravu, društvene
djelatnosti, boračka pitanja i zajedničke
poslove,
3. Služba za imovinsko pravne, geodetske
poslove i katastar nekretnina,
4. Služba za financije i proračun,
5. Služba za civilnu zaštitu i inspekcijski
nadzor.

1. Služba za privredu, lokalni razvoj,
urbanizam i prostorno planiranje,
2. Služba za opću upravu, društvene
djelatnosti, boračka pitanja i zajedničke
poslove,
3. Služba za imovinsko pravne, geodetske
poslove i katastar nekretnina,
4. Služba za finansije i budžet,
5. Služba za civilnu zaštitu i inspekcijski
nadzor.

Članak 4.
Služba za gospodarstvo, lokalni razvoj,
urbanizam i prostorno planiranje nadležna je da vrši
slijedeće poslove:
- donosi plan i program razvoja jedinice lokalne
samouprave i ostvaruje uvjete za lokalni razvoj i
zapošljavanje,
- utvrđuje provedbu politike uređenja prostora i
zaštite čovjekove okoline,
- donosi prostorne, urbanističke i provedbene
planove uključujući i zoniranje,
- utvrđuje i provodi stambenu politiku i donosi
program stambene i druge izgradnje,
- utvrđuje politiku korištenja i utvrđivanja visine
naknade za korištenje javnih dobara,
- utvrđuje i vodi politiku raspolaganja, korištenja i
upravljanja građevnim zemljištem,
- utvrđuje politiku upravljanja prirodnim resursima
jedinice lokalne samouprave i raspodjele sredstava
ostvarenih temeljem njihovog korištenja,
- upravlja, financira i unapređuje djelatnosti i
objekata lokalne komunalne infrastrukture,
- vodoopskrba, odvodnja i prerada otpadnih voda,
- prikupljanje i odlaganje čvrstog otpada,
- održavanje javne čistoće,
- gradska groblja, lokalne ceste i mostove, uličnu
rasvjetu, javna parkirališta, parkove,
- ustrojava i unapređuje lokalni javni prijevoz,
- donosi propise o porezima, naknadama,
doprinosima i taksama iz nadležnosti jedinice
lokalne samouprave,
- zaštita životinja i
- vrši i druge poslove koji se odnose na lokalni
razvoj, urbanizam i prostorno planiranje.

Član 4.
Služba za privredu, lokalni razvoj, urbanizam i
prostorno planiranje nadležna je da vrši sljedeće
poslove:
- donosi plan i program razvoja jedinice lokalne
samouprave i ostvaruje uslove za lokalni razvoj i
zapošljavanje,
- utvrđuje provođenje politike uređenja prostora i
zaštite čovjekove okoline,
- donosi prostorne, urbanističke i provedbene
planove uključujući i zoniranje,
- utvrđuje i provodi stambenu politiku i donosi
program stambene i druge izgradnje,
- utvrđuje politiku korištenja i utvrđivanja visine
naknade za korištenje javnih dobara,
- utvrđuje i vodi politiku raspolaganja, korištenja i
upravljanja građevinskim zemljištem,
- utvrđuje politiku upravljanja prirodnim resursima
jedinice lokalne samouprave i raspodjele sredstava
ostvarenih na osnovu njihovog korištenja,
- upravlja, finansira i unapređuje djelatnosti i
objekata lokalne komunalne infrastrukture,
- vodoopskrba, odvodnja i prerada otpadnih voda,
- prikupljanje i odlaganje čvrstog otpada,
- održavanje javne čistoće,
- gradska groblja, lokalne puteve i mostove, uličnu
rasvjetu, javna parkirališta, parkove,
- organizuje i unapređuje lokalni javni prevoz,
- donosi propise o porezima, naknadama,
doprinosima i taksama iz nadležnosti jedinice
lokalne samouprave,
- zaštita životinja i
- vrši i druge poslove koji se odnose na lokalni
razvoj, urbanizam i prostorno planiranje.

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti,
boračka pitanja i zajedničke poslove nadležna je da
vrši slijedeće poslove:
- utvrđuje
politiku
predškolskog
odgoja,
unapređuje mrežu ustanova, te upravlja i
financira javne ustanove predškolskog odgoja,
- utemeljuje, upravlja, unapređuje i financira
ustanove i izgradnju objekata za zadovoljenje
potreba stanovništva u oblasti kulture i sporta,

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti,
boračka pitanja i zajedničke poslove nadležna je da
vrši sljedeće poslove:
- utvrđuje politiku predškolskog obrazovanja,
unapređuje mrežu ustanova, te upravlja i
finansira
javne
ustanove
predškolskog
obrazovanja,
- utemeljuje, upravlja, unapređuje i finansira
ustanove i izgradnju objekata za zadovoljenje
potreba stanovništva u oblasti kulture i sporta,
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ocjenjuje rad ustanova i kvalitete usluga u
djelatnosti zdravstva, socijalne skrbi, prosvjete,
kulture i sporta, te osigurava financijska sredstva
za unapređenje njihovog rada i kvalitete usluga
sukladno
potrebama
stanovništva
i
mogućnostima jedinice lokalne samouprave,
donosi propise o porezima, naknadama,
doprinosima i taksama iz nadležnosti jedinice
lokalne samouprave, koji su u nadležnosti
Službe,
osigurava uvjete rada lokalnih radio i TV postaja
sukladno zakonu,
osigurava i vodi evidencije o osobnim stanjima
građana i biračkih spiskova,
uspostavlja ustroj mjesne samouprave,
poduzima mjere za osiguranje higijene i
zdravlja,
prati propise i provodi utvrđenu politiku iz
oblasti boračko invalidske zaštite i brine o
njihovoj dosljednoj primjeni,
vodi upravni postupak pri izradi rješenja o svim
pravima iz oblasti boračko invalidske zaštite,
koji su zakonima i drugim propisima preneseni
na općinu,
vrši obračun novčanih primanja korisnicima
boračkih
populacija,
izrađuje
tražene
informacije, te pruža pravnu pomoć,
vrši poslove uredskog poslovanja i dostavu pošte
za potrebe svih službi za upravu,
prati propise iz oblasti socijalne zaštite
stanovnika Općine i provodi utvrđenu politiku u
ovoj oblasti,
vrši nabavku opreme i potrošnog materijala za
općinske službe, kopira i umnožava materijal za
te službe,
vrši poslove tekućeg i tehničkog održavanja
zgrade,
održavanje
čistoće
u
radnim
prostorijama i opsluživanje kotlovnice,
vrši daktilografske poslove za potrebe službi za
upravu,
vrši i druge poslove koji se odnose na pitanja iz
nadležnosti utvrđene ovom odlukom.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Služba za imovinsko pravne, geodetske poslove
i katastar nekretnina nadležna je za vršenje
slijedećih poslova:
- utvrđuje politiku upravljanja i raspolaganja
općinskom imovinom,
- obavlja geodetske poslove i poslove iz oblasti
premjera i katastra nekretnina kao i evidenciju
o nekretninama,
- prati propise iz oblasti imovinsko pravnih
odnosa, vodi upravne postupke i izrađuje
prijedloge rješenja i drugih akata iz imovinsko
pravne oblasti,
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ocjenjuje rad ustanova i kvalitete usluga u
djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta, te osigurava finansijska
sredstva za unapređenje njihovog rada i kvaliteta
usluga u skladu sa potrebama stanovništva i
mogućnostima jedinice lokalne samouprave,
donosi propise o porezima, naknadama,
doprinosima i taksama iz nadležnosti jedinice
lokalne samouprave koji su u nadležnosti
Službe,
osigurava uvjete rada lokalnih radio i TV stanica
u skladu sa zakonom,
osigurava i vodi evidencije o ličnim stanjima
građana i biračkih spiskova,
uspostavlja organizovanje mjesne samouprave,
poduzima mjere za osiguranje higijene i
zdravlja,
prati propise i sprovodi utvrđenu politiku iz
oblasti boračko invalidske zaštite i brine o
njihovoj dosljednoj primjeni,
vodi upravni postupak pri izradi rješenja o svim
pravima iz oblasti boračko invalidske zaštite koji
su zakonima i drugim propisima preneseni na
općinu,
vrši obračun novčanih primanja korisnicima
boračkih populacija, izrađuje tražene informacije
te pruža pravnu pomoć,
vrši poslove uredskog poslovanja i dostavu pošte
za potrebe svih službi za upravu,
prati propise iz oblasti socijalne zaštite
stanovnika općine i sprovodi utvrđenu politiku u
ovoj oblasti,
vrši nabavku opreme i potrošnog materijala za
općinske službe, kopira i umnožava materijal za
te službe,
vrši poslove tekućeg i tehničkog održavanja
zgrade,
održavanje
čistoće
u
radnim
prostorijama i opsluživanje kotlovnice,
vrši daktilografske poslove za potrebe službi za
upravu,
vrši i druge poslove koji se odnose na pitanja iz
nadležnosti utvrđene ovom odlukom.

Služba za imovinsko pravne, geodetske poslove
i katastar nekretnina nadležna je za vršenje sljedećih
poslova:
- utvrđuje politiku upravljanja i raspolaganja
općinskom imovinom,
- obavlja geodetske poslove i poslove iz oblasti
premjera i katastra nekretnina kao i evidenciju
o nekretninama,
- prati propise iz oblasti imovinsko pravnih
odnosa, vodi upravne postupke i izrađuje
prijedloge rješenja i drugih akata iz imovinsko
pravne oblasti,
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osigurava dosljedne primjene propisa iz oblasti
imovinsko pravnih, geodetskih i premjera
katastra nekretnina,
vrši i druge poslove vezane za imovinsko
pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina.
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osigurava dosljedne primjene propisa iz oblasti
imovinsko pravnih, geodetskih i premjera
katastra nekretnina,
vrši i druge poslove vezane za imovinsko
pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina.

Služba za financije i proračun u okviru svoje
nadležnosti vrši:
- izradu proračuna Općine i osigurava njegovu
realizaciju,
- raspisuje javni zajam i odlučuje o zaduženju
Općine,
- izrađuje periodična i godišnja izvješća,
- tekuće poslove vezane za transakcije novca,
- tekuće poslove u vezi blagajničkog poslovanja,
- vođenje evidencije potencijalnih dobavljača i
kupaca,
- obračune i isplate osobnih dohodaka uposlenih i
drugih naknada i pripadajućih doprinosa,
- prati zakonske propise iz oblasti računovodstva i
financija,
- vrši i druge poslove koji se odnose na financije i
proračun Općine.

Služba za finansije i budžet u okviru svoje
nadležnosti vrši:
- izradu budžeta općine i osigurava njegovu
realizaciju,
- raspisuje javni zajam i odlučuje o zaduženju
općine,
- izrađuje periodične i godišnje izvještaje,
- tekuće poslove vezane za transakcije novca,
- tekuće poslove u vezi blagajničkog poslovanja,
- vođenje evidencije potencijalnih dobavljača i
kupaca,
- obračune i isplate ličnih dohodaka uposlenih i
drugih naknada i pripadajućih doprinosa,
- prati zakonske propise iz oblasti računovodstva i
finansija,
- vrši i druge poslove koji se odnose na finansije i
budžet općine.

Služba za civilnu zaštitu i inspekcijski nadzor u
okviru svojih nadležnosti obnaša slijedeće poslove:
- ustrojava, priprema, i provodi zaštitu spašavanja
ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nepogoda i drugih nesreća na području Općine,
- izrađuje procjenu ugroženosti od prirodnih i
drugih nesreća i Plan zaštite i spašavanja i
osiguranje izvršavanja mjera, postupaka i
zadataka koji se utvrde u tim planskim
dokumentima,
- ustrojava strukture Civilne zaštite i njihovu
popunu ljudstvom i materijalno tehničkim
sredstvima,
- ustrojava opremanje i osposobljavanje postrojbi
protu požarne zaštite,
- obnovu
ratom
oštećenih
i
porušenih
individualnih stambenih jedinica,
- uspostavlja i vrši inspekcijski nadzor nad
izvršavanjem propisa iz vlastitih nadležnosti,
- vrši inspekcijski nadzor nad radom sudionika u
gradnji i održavanju građevine, obnaša poslove
inspekcijskog nadzora u prvom stupnju iz oblasti
urbanizma i gradnje i poduzima mjere na
uklanjanju utvrđenih nepravilnosti,
- ostvaruje suradnju sa mjesnim područjima po
pitanju bespravne gradnje i vodi evidencije
bespravne gradnje na području Općine,
- prati stanje zaštićenih zona i prati stanje u toj
oblasti,
- vrši inspekcijski nadzor iz oblasti komunalne
djelatnosti i obnaša poslove inspekcijskog

Služba za civilnu zaštitu i inspekcijski nadzor u
okviru svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:
- organizuje, priprema, i sprovodi zaštitu spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i
drugih nepogoda i drugih nesreća na području
općine,
- izrađuje procjenu ugroženosti od prirodnih i
drugih nesreća i Plan zaštite i spašavanja i osiguranje izvršavanja mjera, postupaka i zadataka
koji se utvrde u tim planskim dokumentima,
- organizuje strukture Civilne zaštite i njihovu
popunu ljudstvom i materijalno tehničkim
sredstvima,
- organizuje opremanje i osposobljavanje jedinica
protiv požarne zaštite,
- obnovu
ratom
oštećenih
i
porušenih
individualnih stambenih jedinica,
- uspostavlja i vrši inspekcijski nadzor nad
izvršavanjem propisa iz vlastitih nadležnosti,
- vrši inspekcijski nadzor nad radom sudionika u
građenju i održavanju građevine, obavlja
poslove inspekcijskog nadzora u prvom stepenu
iz oblasti urbanizma i građenja i poduzima mjere
na uklanjanju utvrđenih nepravilnosti,
- ostvaruje saradnju sa mjesnim područjima po
pitanju bespravne gradnje i vodi evidencije
bespravne gradnje na području općine,
- prati stanje zaštićenih zona i prati stanje u toj
oblasti,
- vrši inspekcijski nadzor iz oblasti komunalne
djelatnosti i obavlja poslove inspekcijskog
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nadzora u prvom stupnju i poduzima mjere za
otklanjanje utvrđene nepravilnosti,
- vodi upravni postupak i izrađuje prijedloge
rješenja i drugih akata iz nadležnosti službe,
- izrađuje potrebna izvješća i informacije iz
djelokruga službe,
- vrši nadzor nad provedbom okolišnih zakona iz
nadležnosti službe,
- vrši nadzor na zaštiti lokalnih cesta na području
Općine,
- vrši i druge poslove temeljem zakonskih propisa
gdje je nadležnost prenesena na Općinu.

nadzora u prvom stepenu i poduzima mjere za
otklanjanje utvrđene nepravilnosti,
- vodi upravni postupak i izrađuje prijedloge
rješenja i drugih akata iz nadležnosti službe,
- izrađuje potrebne izvještaje i informacije iz
djelokruga službe,
- vrši nadzor nad sprovođenjem okolišnih zakona
iz nadležnosti službe,
- vrši nadzor na zaštiti lokalnih puteva na
području općine,
- vrši i druge poslove na osnovu zakonskih
propisa gdje je nadležnost prenesena na općinu.

Članak 5.
Službom za upravu rukovodi rukovodeći
uposlenik- pomoćnik načelnika.
Uposlenike iz stavka 1. postavlja općinski
načelnik sukladno zakonu i Pravilniku o
unutrašnjem ustroju.

Član 5.
Službom za upravu rukovodi rukovodeći
uposlenik- pomoćnik načelnika.
Uposlenike iz stava 1. postavlja općinski
načelnik u skladu sa zakonom i Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji.

Članak 6.
Unutarnji ustroj općinskih službi za upravu
uređuje se Pravilnikom.
Pravilnik o unutarnjem ustroju općinskih službi
za upravu donosi općinski načelnik uz prethodnu
suglasnost Općinskog vijeća.

Član 6.
Unutrašnja organizacija općinskih službi za
upravu uređuje se Pravilnikom.
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji općinskih
službi za upravu donosi općinski načelnik uz
prethodnu saglasnost Općinskog vijeća.

Članak 7.
Pravilnikom o unutarnjem ustroju općinskih
službi za upravu uređuje se naročito.

Član 7.
Pravilnikom
o
unutrašnjoj
organizaciji
općinskih službi za upravu uređuje se naročito.

-

-

-

-

djelokrug i način rukovođenja,
programiranje i izvršavanje poslova,
ovlaštenja i odgovornosti službenika u
obnašanju poslova,
ukupan broj službenika i namještenika za
obnašanje poslova,
opis poslova za svakog službenika i
namještenika, grupu službenika i namještenika i
potrebne uvjete u pogledu stručne spreme i
druge uvjete za rad na odnosnim poslovima,
broj pripravnika koji se primaju u radni odnos i
uvjet za prijem pripravnika.

-

-

djelokrug i način rukovođenja,
programiranje i izvršavanje poslova,
ovlašćenja i odgovornosti službenika u
obavljanju poslova,
ukupan broj službenika i namještenika za
obavljanje poslova,
opis poslova za svakog službenika i
namještenika, grupu službenika i namještenika i
potrebne uslove u pogledu stručne spreme i
druge uslove za rad na odnosnim poslovima,
broj pripravnika koji se primaju u radni odnos i
uslov za prijem pripravnika.

Članak 8.
Unutarnji ustroj službi
uređuje općinski
načelnik, uz suglasnost Općinskog vijeća, sukladno
odredbama ove Odluke, koje se odnose na ustroj
službi za upravu.

Član 8.
Unutrašnju organizaciju službi uređuje općinski
načelnik, uz saglasnost općinskog vijeća, u skladu
sa odredbama ove Odluke koje se odnose na
organizaciju službi za upravu.

Članak 9.
Pravilnik o unutarnjem ustroju općinskih službi
za upravu donijet će se u roku od 60 dana od dana
donošenja ove Odluke.

Član 9.
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji općinskih
službi za upravu donijet će se u roku od 60 dana od
dana donošenja ove Odluke.
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Članak 10.
Po donošenju Pravilnika iz prethodnog stavka
Općinski načelnik će izvršiti postavljenje službenika
i namještenika sukladno zakonu i uvjetima
predviđenim Pravilnikom o unutarnjem ustroju.

Član 10.
Po donošenju Pravilnika iz prethodnog stava
Općinski načelnik će izvršiti postavljenje službenika
i namještenika u skladu sa zakonom i uslovima
predviđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

Članak 11.
Donošenjem ove Odluke stavljaju se van snage
odluke koje se odnose na ustrojbu jedinstvenog
općinskog tijela i formiranje novih službi općinskog
tijela uprave.

Član 11.
Donošenjem ove Odluke stavljaju se van snage
odluke koje se odnose na organizovanje
jedinstvenog općinskog organa i formiranje novih
službi općinskog organa uprave.

Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana donošenja, a naknadno će biti objavljena u
«Službenim novinama» Općine Fojnica.

Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana donošenja, a naknadno će biti objavljena u
«Službenim novinama» Općine Fojnica.

Broj: 01-05-69-8/09
Fojnica, 28, siječnja.2009.

Broj: 01-05-69-8/09
Fojnica, 28.01..2009.

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

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

Temeljem članka 25. stavak 2. Zakona o
proračunu u F BiH («Službene novine F BiH», broj:
19/06) i članka 24. točka 3. Statuta općine Fojnica,
Općinsko vijeće Fojnica na sjednici održanoj 28,
siječnja 2009. godine donosi:

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o budžetu u
F BiH («Službene novine F BiH», broj: 19/06) i
člana 24. tačka 3. Statuta općine Fojnica, Općinsko
vijeće Fojnica na sjednici održanoj 28.01.2009.
godine donosi:

ODLUKU

ODLUKU

o pokretanju aktivnosti za prelazak na trezorsko
poslovanje

o pokretanju aktivnosti za prelazak na trezorsko
poslovanje

Članak 1.
Ovom Odlukom se obvezuje Općinski načelnik
da pokrene aktivnosti za prelazak na trezorsko
poslovanje, kako je predviđeno dinamičkim planom.

Član 1.
Ovom Odlukom se obavezuje Općinski načelnik
da pokrene aktivnosti za prelazak na trezorsko
poslovanje, kako je predviđeno dinamičkim planom.

Članak 2.
Početak funkcioniranja trezora je 1, siječnja
2010. godina.

Član 2.
Početak funkcionisanja trezora je 01.01.2010.
godine.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a primjenjivat će se od
1, siječnja 2010. godine.

Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a primjenjivat će se od 01.01.2010.
godine.

Broj:01-05-69-15/09
Fojnica, 28, siječnja 2009.

Broj:01-05-69-15/09
Fojnica, 28.01. 2009.

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

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, graf. ing. v.r.
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Temeljem članka 39. stavak 3. Zakona o
državnoj službi u Federaciji BiH (Službene novine F
BiH, broj: 29/03, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06) i članka
24. Statuta Općine Fojnica, Općinsko vijeće na
sjednici održanoj dana, 28, siječnja 2009. godine,
donosi:

Na osnovu člana 39. stav 3. Zakona o državnoj
službi u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“,
broj: 29/03, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06) i člana 24.
Statuta Općine Fojnica, Općinsko vijeće na sjednici
održanoj dana, 28.01.2009. godine donosi:

ODLUKU

ODLUKU

o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za
plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u
Općinskom tijelu uprave Fojnica

o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za
plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u
Općinskom organu uprave Fojnica

Članak I.
Ovom Odlukom utvrđuju se platni razredi i
koeficijenti za plaće rukovodećih i ostalih državnih
službenika u Općinskom tijelu uprave Fojnica.

Član I.
Ovom Odlukom utvrđuju se platni razredi i
koeficijenti za plaće rukovodećih i ostalih državnih
službenika u Općinskom organu uprave Fojnica.

Članak II.
Rukovodeći i ostali državni službenici iz
odredbe članka 6.stavak 1. Zakona o državnoj službi
Federacije BiH razvrstavaju se u pet (5) platnih
razreda i za svaki platni razred utvrđuju se
koeficijenti za plaće u slijedećim vrijednostima:

Član II.
Rukovodeći i ostali državni službenici iz
odredbe člana 6.stav 1. Zakona o državnoj službi
Federacije BiH razvrstavaju se u pet (5) platnih
razreda i za svaki platni razred utvrđuju se
koeficijenti za plaće u sljedećim vrijednostima:

PLATNI RAZRED:

PLATNI RAZRED:

I. platni razred
II. platni razred
III. platni razred
IV. platni razred
V. platni razred

KOEFICIJENT:

I. platni razred
II. platni razred
III. platni razred
IV. platni razred
V. platni razred

2,60
2,40
2,30
2,10
1,90

KOEFICIJENT:
2,60
2,40
2,30
2,10
1,90

Članak III.
U platne razrede utvrđene člankom II. ove
Odluke razvrstavaju se radna mjesta rukovodećih i
ostalih državnih službenika i to:

Član III.
U platne razrede utvrđene članom II. ove
Odluke razvrstavaju se radna mjesta rukovodećih i
ostalih državnih službenika i to:

1. u I. platni razred razvrstavaju se slijedeća radna
mjesta: - pomoćnik rukovoditelja Općinskog tijela
uprave,
2. u II. platni razred razvrstavaju se slijedeća radna
mjesta: - općinski inspektori,
3. u III. platni razred razvrstavaju se slijedeća radna
mjesta: - stručni savjetnik,
4. u IV. platni razred razvrstavaju se slijedeća radna
mjesta: - viši stručni suradnik
5. u V. platni razred razvrstavaju se slijedeća radna
mjesta: - stručni suradnik.

1. u I. platni razred razvrstavaju se sljedeća radnja
mjesta: - pomoćnik rukovodioca Općinskog organa
uprave,
2. u II. platni razred razvrstavaju se sljedeća radna
mjesta: - općinski inspektori,
3. u III. platni razred razvrstavaju se sljedeća radna
mjesta: - stručni savjetnik,
4. u IV. platni razred razvrstavaju se sljedeća radna
mjesta: - viši stručni saradnik
5. u V. platni razred razvrstavaju se sljedeća radna
mjesta: - stručni saradnik.

Članak IV.
Općinski načelnik dužan je da u roku od 30
dana od dana donošenja novog Pravilnika o plaćama
i naknadama, koji se donosi temeljem članka 46.
Zakona o državnoj službi utvrdi platne razrede za
rukovodeće i ostale državne službenike prema
radnim mjestima državnih službenika koja su

Član IV.
Općinski načelnik dužan je da u roku od 30
dana od dana donošenja novog Pravilnika o plaćama
i naknadama, koji se donosi na osnovu člana 46.
Zakona o državnoj službi utvrdi platne razrede za
rukovodeće i ostale državne službenike prema
radnim mjestima državnih službenika koja su
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utvrđena Pravilnikom o unutarnjem ustroju i
sistematizaciji radnih mjesta.

utvrđena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta.

Članak V.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana po
objavljivanju na oglasnoj ploči Općine Fojnica, a
naknadno će se objaviti u «Službenim novinama
Općine Fojnica».

Član V.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana po
objavljivanju na oglasnoj tabli Općine Fojnica, a
naknadno će se objaviti u «Službenim novinama
Općine Fojnica».

Broj: 01-05-69-5/09
Fojnica, 28, siječnja 2009.

Broj: 01-05-69-5/09
Fojnica, 28.01. 2009.

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

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

Temeljem članka 41. Zakona o namještenicima
u Federaciji BiH (Službene novine F BiH, broj:
49/05) i članka 24. Statuta Općine Fojnica,
Općinsko vijeće, na sjednici održanoj dana, 28,
siječnja 2009. godine donosi:

Na osnovu člana 41. Zakona o namještenicima
u Federaciji BiH (Službene novine F BiH, broj:
49/05) i člana 24. Statuta Općine Fojnica, Općinsko
vijeće, na sjednici održanoj dana, 28.01.2009
godine, donosi:

ODLUKU

ODLUKU

o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za
plaće namještenika u Općinskom tijelu uprave
Fojnica

o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za
plaće namještenika u Općinskom organu uprave
Fojnica

Članak I.
Ovom Odlukom utvrđuju se platni razredi i
koeficijenti za plaće namještenika u Općinskom
tijelu uprave Fojnica.

Član I.
Ovom Odlukom utvrđuju se platni razredi i
koeficijenti za plaće namještenika u Općinskom
organu uprave Fojnica.

Članak II.
Radna mjesta namještenika u Općinskom tijelu
uprave razvrstavaju se u pet (5) platnih razreda i za
svaki platni razred utvrđuju se koeficijenti za plaće
u slijedećim vrijednostima:

Član II.
Radna mjesta namještenika u Općinskom
organu uprave razvrstavaju se u pet (5) platnih
razreda i za svaki platni razred utvrđuju se
koeficijenti za plaće u sljedećim vrijednostima:

PLATNI RAZRED:

PLATNI RAZRED:

I. platni razred
II. platni razred
III. platni razred
IV. platni razred
V. platni razred

KOEFICIJENT:
1,60
1,50
1,40
1,20
0,90

I. platni razred
II. platni razred
III. platni razred
IV. platni razred
V. platni razred

Članak III.
U platne razrede utvrđene člankom 2 ove
Odluke razvrstavaju se radna mjesta namještenika, i
to:
1. u I. platni razred razvrstavaju se slijedeća radna
mjesta: - namještenik sa višom školskom spremom,
i to: viši samostalni referent.
2. u II. platni razred razvrstavaju se slijedeća radna
mjesta:

KOEFICIJENT:
1,60
1,50
1,40
1,20
0,90

Član III.
U platne razrede utvrđene članom 2 ove Odluke
razvrstavaju se radna mjesta namještenika, i to:
1. u I. platni razred razvrstavaju se sljedeća radnja
mjesta: - namještenik sa višom školskom spremom,
i to: viši samostalni referent
2. u II. platni razred razvrstavaju se sljedeća radna
mjesta:
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- namještenik sa višom stručnom spremom, i to:
samostalni referent
3. u III. platni razred razvrstavaju se slijedeća radna
mjesta: - namještenik sa srednjom stručnom
spremom, i to: viši referent i VKV,
4. u IV. platni razred razvrstavaju se slijedeća radna
mjesta:
- namještenik sa srednjom stručnom
spremom, i to: referent, odnosno KV
5. u V. platni razred razvrstavaju se slijedeća radna
mjesta: - namještenik sa osnovnom školom, i to:
pomoćni radnik, odnosno NK.

- namještenik sa višom stručnom spremom, i to:
samostalni referent
3. u III. platni razred razvrstavaju se sljedeća radna
mjesta:
- namještenik sa srednjom stručnom
spremom, i to: viši referent i VKV,
4. u IV. platni razred razvrstavaju se sljedeća radna
mjesta:
- namještenik sa srednjom stručnom
spremom, i to: referent, odnosno KV
5. u V platni razred razvrstavaju se sljedeća radna
mjesta: - namještenik sa osnovnom školom, i to:
pomoćni radnik, odnosno NK.

Članak IV.
Općinski načelnik dužan je da u roku od 30
dana od dana donošenja novog Pravilnika o plaćama
i naknadama utvrdi platne razrede za namještenike
prema radnim mjestima namještenika koja su
utvrđena Pravilnikom o unutarnjem ustroju i
sistematizaciji radnih mjesta.

Član IV.
Općinski načelnik dužan je da u roku od 30
dana od dana donošenja novog Pravilnika o plaćama
i naknadama utvrdi platne razrede za namještenike
prema radnim mjestima namještenika koja su
utvrđena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta.

Članak V.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana
po objavljivanju
na oglasnoj ploči Općine
Fojnica, a naknadno će se objaviti u «Službenim
novinama Općine Fojnica».

Član V.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana
po objavljivanju
na oglasnoj tabli Općine
Fojnica, a naknadno će se objaviti u «Službenim
novinama općine Fojnica».

Broj: 01-05-69-4/09
Fojnica, 28, siječnja 2009.

Broj: 01-05-69-4/09
Fojnica, 28.01. 2009.

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

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

Temeljem članka 24. Statuta Općine Fojnica i
članka 80. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica,
Općinsko vijeće, na sjednici održanoj dana, 28,
siječnja 2009. godine, donosi:

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica i
člana 80. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica,
Općinsko vijeće, na sjednici
održanoj dana,
28.01.2009 godine, donosi:

ODLUKU

ODLUKU

o utvrđivanju koeficijenta za plaću Općinskog
načelnika

o utvrđivanju koeficijenta za plaću Općinskog
načelnika

Članak I.
Ovom Odlukom utvrđuje se koeficijent za
obračun plaće Općinskog načelnika u Općinskom
tijelu uprave Fojnica.

Član I.
Ovom Odlukom utvrđuje se koeficijent za
obračun plaće Općinskog načelnika u Općinskom
organu uprave Fojnica.

Članak II.
Plaća Općinskog načelnika utvrđuje se tako što
se osnovica za obračun plaće pomnoži sa utvrđenim
koeficijentom.
Osnovica za obračun plaće iz stavka 1. ovog
članka iznosi 60% prosječne plaće u Federaciji BiH.

Član II.
Plaća Općinskog načelnika utvrđuje se tako što
se osnovica za obračun plaće pomnoži sa utvrđenim
koeficijentom.
Osnovica za obračun plaće iz stava 1. ovog člana
iznosi 60% prosječne plaće u Federaciji BiH.
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Članak III.
Koeficijent za utvrđivanje plaće Općinskog
načelnika iznosi tri i pedeset (3,50).

Član III.
Koeficijent za utvrđivanje plaće Općinskog
načelnika iznosi tri i pedeset (3,50).

Članak IV.
Za pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom,
a koja se odnose na plaću i druga primanja
Općinskog
načelnika
primjenjivat
će
se
odgovarajuće odredbe Zakona i drugih propisa koji
se odnose na službenike zaposlene u Općinskom
tijelu uprave Fojnica.

Član IV.
Za pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom,
a koja se odnose na plaću i druga primanja
Općinskog
načelnika
primjenjivat
će
se
odgovarajuće odredbe Zakona i drugih propisa koji
se odnose na službenike zaposlene u Općinskom
organu uprave Fojnica.

Članak V.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana
po objavljivanju
na oglasnoj ploči Općine
Fojnica, a naknadno će se objaviti u «Službenim
novinama Općine Fojnica».

Član V.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana
po objavljivanju
na oglasnoj tabli Općine
Fojnica, a naknadno će se objaviti u Službenim
novinama Općine Fojnica.

Broj: 01-05-69-6/09
Fojnica, 28, siječnja 2009.

Broj: 01-05-69-6/09
Fojnica, 28.01. 2009.

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

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

Temeljem članka 24. Statuta Općine Fojnica i
članka 80. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica,
Općinsko vijeće, na sjednici održanoj dana, 28,
siječnja 2009 godine, donosi:

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica i
člana 80. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica,
Općinsko vijeće Fojnica, na sjednici održanoj dana,
28.01.2009 godine, donosi:

ODLUKU

ODLUKU

o utvrđivanju koeficijenta za plaću predsjednika
Općinskog vijeća

o utvrđivanju koeficijenta za plaću predsjednika
Općinskog vijeća

Članak I.
Ovom Odlukom utvrđuje se koeficijent za
obračun plaće predsjednika Općinskog vijeća u
Općinskom vijeću Fojnica.

Član I.
Ovom Odlukom utvrđuje se koeficijent za
obračun plaće predsjednika Općinskog vijeća u
Općinskom vijeću Fojnica.

Članak II.
Plaća predsjednika Općinskog vijeća utvrđuje se
tako što se osnovica za obračun plaće pomnoži sa
utvrđenim koeficijentom.
Osnovica za obračun plaće iz stavka 1. ovog
članka iznosi 60% prosječne plaće u Federaciji BiH.

Član II.
Plaća predsjednika Općinskog vijeća utvrđuje se
tako što se osnovica za obračun plaće pomnoži sa
utvrđenim koeficijentom.
Osnovica za obračun plaće iz stava 1. ovog
člana iznosi 60% prosječne plaće u Federaciji BiH.

Članak III.
Koeficijent za utvrđivanje plaće Predsjednika
Općinskog vijeća iznosi dva i osamdeset (2,80).

Član III.
Koeficijent za utvrđivanje plaće predsjednika
Općinskog vijeća iznosi dva i osamdeset (2,80).

Članak IV.
Za pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom,
a koja se odnose na plaću i druga primanja
predsjednika Općinskog vijeća, primjenjivat će se

Član IV.
Za pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom,
a koja se odnose na plaću i druga primanja
predsjednika Općinskog vijeća, primjenjivat će se
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odgovarajuće odredbe Zakona i drugih propisa koji
se odnose na službenike zaposlene u Općinskom
tijelu uprave Fojnica.

odgovarajuće odredbe Zakona i drugih propisa koji
se odnose na službenike zaposlene u Općinskom
organu uprave Fojnica.

Članak V.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana
po objavljivanju
na oglasnoj ploči Općine
Fojnica, a naknadno će se objaviti u «Službenim
novinama Općine Fojnica».

Član V.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana po
objavljivanju na oglasnoj tabli Općine Fojnica, a
naknadno će se objaviti u «Službenim novinama
Općine Fojnica».

Broj:01-05-69-7/09
Fojnica, 28, siječnja 2009.

Broj:01-05-69-7/09
Fojnica, 28.01. 2009.

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 40. Poslovnika Općinskog vijeća
Fojnica, (broj: 01-05-781-4/08 od 28, kolovoza 2008.
godine) Općinsko vijeće Fojnica na sjednici održanoj
dana 28, siječnja 2009. 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 40. Poslovnika Općinskog
vijeća
Fojnica,
(broja:01-05-781-5/08
od
28.08.2008. godine) Općinsko vijeće Fojnica na
sjednici održanoj dana 28.01.2009. godine donosi:

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E

o imenovanju Povjerenstva za ljudska prava,
mlade i jednakopravnost spolova

o imenovanju Komisije za ljudska prava, mlade i
ravnopravnost spolova

Članak 1.
U Povjerenstvo za ljudska prava, mlade i
jednakopravnost spolova imenuju se:

Član 1.
U Komisiju za ljudska prava,
ravnopravnost spolova imenuju se:

1. Hermina Akšamović, predsjednik povjerenstva,
2. Senad Aletić,
član povjerenstva,
3. Sanela Ramić,
član povjerenstva,
4. Jedinka Kalem,
član povjerenstva,
5. Almir Karalija,
član povjerenstva.

mlade

i

1. Akšamović Hermina, predsjednik komisije,
2. Aletić Senad,
član komisije,
3. Ramić Sanela,
član komisije,
4. Kalem Jedinka,
član komisije,
5. Karalija Almir,
član komisije.

Članak 2.
Povjerenstvo za ljudska prava, mlade i
jednakopravnost spolova razmatra pitanja koja se
odnose na:

Član 2.
Komisija za ljudska prava, mlade i
ravnopravnost spolova razmatra pitanja koja se
odnose na:

-

-

-

-

osiguranje i zaštitu ljudskih prava i temeljnih
sloboda,
razvitak i probleme u realizaciji i zaštiti ljudskih
prava i sloboda, te mjere za njihovu učinkovitiju
zaštitu,
prijedloge što ih dostave građani, uz
obavještavanje podnositelja o ishodu,
peticije u vezi sa povredama ljudskih prava i
temeljnih sloboda, usvajajući odgovarajuće
mjere i obavještavajući podnositelja i Vijeće o
usvojenim odlukama,

-

-
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osiguranje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih
sloboda,
razvoj i probleme u realizaciji i zaštiti ljudskih
prava i sloboda, te mjere za njihovu efikasniju
zaštitu,
prijedloge
koje
dostave
građani,
uz
obavještavanje podnosioca o ishodu,
peticije u vezi sa povredama ljudskih prava i
osnovnih sloboda, usvajajući odgovarajuće
mjere i obavještavajući podnosioca i Vijeće o
usvojenim odlukama,
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ostvarivanje prava djeteta i ostvarivanje prava
mladih,
organiziranje mladih i stvaranje uvjeta za
njihovo afirmiranje u svim oblastima života i
rada;
jednakopravnost spolova, posebno u vezi sa
unapređenjem statusa žena,
razmatranje predloženih odluka i drugih akata sa
stajališta
jednakopravnosti
spolova
i
sprječavanja diskriminacije žena.

-

-
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ostvarivanje prava djeteta i ostvarivanje prava
mladih,
organizovanje mladih i stvaranje uslova za
njihovo afirmisanje u svim oblastima života i
rada;
ravnopravnosti spolova, posebno u vezi sa
unapređenjem statusa žena,
razmatranje predloženih odluka i drugih akata sa
stanovišta ravnopravnosti spolova i sprečavanja
diskriminacije žena.

Članak 3.
Mandat Povjerenstva za ljudska prava, mlade i
jednakopravnost spolova traje četiri godine ili do
isteka vijećničkog mandata.

Član 3.
Mandat Komisije za ljudska prava, mlade i
ravnopravnost spolova traje četiri godine ili do
isteka vijećničkog mandata.

Članak 4.
Predsjednik i članovi Povjerenstva za ljudska
prava, mlade i jednakopravnost za svoj rad u
povjerenstvu imaju pravo na novčanu naknadu, u
visini utvrđenoj Odlukom Općinskog vijeća Fojnica.

Član 4.
Predsjednik i članovi Komisije za ljudska prava,
mlade i ravnopravnost spolova 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: 01-05-69-14/09
Fojnica, 28, siječnja 2009.

Broj: 01-05-69-14/09
Fojnica, 28.01. 2009.

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

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

Temeljem članka 9. i 10. Zakona o porezima na
nepokretnosti («Službene novine Kantona Središnja
Bosna», broj: 4/99, 1/00,16/04 i 10/06) i članka 24.
točka 18. Statuta Općine Fojnica, broj: 01-05-7814/08 od 28, kolovoza 2008. godine, Općinsko vijeće
Fojnica, na sjednici održanoj dana 28, siječnja
2009. godine, donosi:

Na osnovu člana 9. i 10. Zakona o porezima na
nepokretnosti («Službene novine Srednjobosanskog
kantona», broj: 4/99, 1/00,16/04 i 10/06) i člana 24.
tačka 18. Statuta Općine Fojnica, broj: 01-05-7814/08 od 28.08.2008. godine Općinsko vijeće
Fojnica,
na
sjednici
održanoj
dana
28.01.2009.godine, donosi:

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o imenovanju Povjerenstva
za procjenu prometne vrijednosti nekretnine

o imenovanju Komisije
za procjenu prometne vrijednosti nekretnine

Članak 1.
U Povjerenstvo za procjenu
vrijednosti nekretnine imenuju se:

Član 1.
U Komisiju za procjenu prometne vrijednosti
nekretnine imenuju se:

prometne

1. Azem Huseinbašić, predsjednik povjerenstva,
2. Šemsudin Fišević, član povjerenstva,
3. Vinko Protuđer, član povjerenstva.

1. Huseinbašić Azem, predsjednik komisije,
2. Fišević Šemsudin, član komisije,
3. Protuđer Vinko,
član komisije.
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Članak 2.
Mandat Povjerenstva za procjenu prometne
vrijednosti nekretnine traje četiri godine ili do isteka
vijećničkog mandata.

Član 2.
Mandat Komisije za procjenu prometne
vrijednosti nekretnine traje četiri godine ili do isteka
vijećničkog mandata.

Članak 3.
Predsjednik i članovi Povjerenstva za procjenu
prometne vrijednosti nekretnine za svoj rad u
Povjerenstvu imaju pravo na novčanu naknadu, u
visini utvrđenoj Odlukom Općinskog vijeća Fojnica.

Član 3.
Predsjednik i članovi Komisije za procjenu
prometne vrijednosti nekretnine za svoj rad u
Komisiji imaju pravo na novčanu naknadu, u visini
utvrđenoj Odlukom Općinskog vijeća Fojnica.

Članak 4.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od
dana donošenja i naknadno će se objaviti u
«Službenim novinama općine Fojnica».

Član 4.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od
dana donošenja i naknadno će se objaviti u
«Službenim novinama općine Fojnica».

Broj: 01-05-69-12/09
Fojnica, 28, siječnja 2009.

Broj: 01-05-69-12/09
Fojnica, 28.01. 2009.

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

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

Temeljem članka 24. Statuta Općine Fojnica,
broj: 01-05-781-4/08 od 28, kolovoza 2008. godine i
članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica,
broj: 01-05-781-5/08 od 28, kolovoza 2008. godine,
Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 28,
siječnja 2009. godine donosi:

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica,
broj: 01-05-781-4/08 od 28.08.2008. godine i člana
87. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica, broj: 0105-781-5/08 od 28.08. 2008. godine, Općinsko
vijeće na sjednici održanoj dana 28.01.2009. godine
donosi:

Z A K LJ U Č A K

Z A K LJ U Č A K

o doradi rješenja o utvrđivanju općeg – javnog
interesa

o doradi rješenja o utvrđivanju općeg – javnog
interesa

I. Općinsko vijeće Fojnica zadužuje službu za
urbanizam, obnovu, graditeljstvo, katastar i
imovinsko pravne poslove da izvrši doradu
prijedloga rješenja o utvrđivanju općeg - javnog
interesa, po zahtjevu Konjicija Almira i drugih.

I. Općinsko vijeće Fojnica zadužuje službu za
urbanizam, obnovu, građenje, katastar i imovinsko
pravne poslove da izvrši doradu prijedloga rješenja
o utvrđivanju općeg - javnog interesa, po zahtjevu
Konjicija Almira i drugih.

II. Dorada rješenja o utvrđivanju općeg – javnog
interesa kretala bi se u smjeru:

II. Dorada rješenja o utvrđivanju općeg – javnog
interesa kretala bi se u smjeru:

-

-

-

da se pokuša kompenzacija sa jednim od
vlasnika predmetne parcele (Ramić),
da se uradi parcelizacija velike parcele
Konjicija, kako bi se vidjelo koji je ukupan broj
parcela, njihova površina sa međusobnim
ulicama i prometnicama,
da se ugradi put u gornjem dijelu, sa dva ulaza
kojim bi mogli prolaziti veliki teretni kamioni, a
da ostane u opciji i donji put.

-

-
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da se pokuša kompenzacija sa jednim od
vlasnika predmetne parcele (Ramić),
da se uradi parcelizacija velike parcele
Konjicija, kako bi se vidjelo koji je ukupan
broj parcela, njihova površina sa međusobnim
ulicama i saobraćajnicama,
da se ugradi put u gornjem dijelu, sa dva ulaza
kojim bi mogli prolaziti veliki teretni auti, a
da ostane u opciji i donji put.
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III. Zaključak će se objaviti u «Službenim
novinama Općine Fojnica».

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

Broj: 01-23-2843/07
Fojnica, 28, siječnja 2009.

Broj: 01-23-2843/07
Fojnica, 28.01. 2009.

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

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

Temeljem članka 24. Statuta Općine Fojnica,
broj: 01-05-781-4/08 od 28, kolovoza 2008. godine i
članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica,
broj: 01-05-781-5/08 0d 28, kolovoza 2008. godine,
Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 28,
siječnja 2009. godine donosi:

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica,
broj: 01-05-781-4/08 od 28.08.2008. godine i člana
87. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica, broj: 0105-781-5/08 0d 28.08.2008. godine, Općinsko
vijeće na sjednici održanoj dana 28.01.2009. godine
donosi:

Z A K LJ U Č A K

Z A K LJ U Č A K

o utvrđivanju visine naknade
za rad članova Nadzornog vijeća JKP «Šćona»
d.o.o. Fojnica

o utvrđivanju visine naknade
za rad članova Nadzornog odbora JKP «Šćona»
d.o.o. Fojnica

I.
Općinsko vijeće Fojnica vraća na doradu
JKP «Šćona» d.o.o. Fojnica prijedlog Odluke o
visini mjesečne naknade za rad članova Nadzornog
vijeća.

I. Općinsko vijeće Fojnica vraća na doradu JKP
«Šćona» d.o.o. Fojnica prijedlog Odluke visini
mjesečne naknade za rad članova Nadzornog
odbora.

II.
Odluku o visini Naknade iz točke I. ovog
Zaključka donosi Nadzorno vijeće JKP «Šćona»
d.o.o. Fojnica i dostavlja Općinskom vijeću na
suglasnost.

II. Odluku o visini Naknade iz tačke I. ovog
Zaključka donosi Nadzorni odbor JKP «Šćona»
d.o.o. Fojnica i dostavlja Općinskom vijeću na
saglasnost.

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

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

Broj: 01-14-763/08
Fojnica, 28, siječnja 2009.

Broj: 01-14-763/08
Fojnica, 28.01. 2009.

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

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

Temeljem članka 85. Statuta Općine Fojnica,
broj: 01-05-781-5/08 od 28, kolovoza 2008. godine
Općinsko vijeće Fojnica, na sjednici održanoj 28,
siječnja 2009. godine, donosi:

Na osnovu člana 85. Statuta Općine Fojnica,
broj: 01-05-781-5/08 od 28.08 2008. godine
Općinsko vijeće Fojnica, na sjednici održanoj
28.01.2009. godine, donosi:

PREPORUKU

PREPORUKU

Općinsko vijeće Fojnica daje preporuku
Direkciji za ceste Busovača da kao tijelo nadležno
za održavanje regionalnih cesta poduzme
odgovarajuće mjere kako bi se poboljšalo zimsko

Općinsko vijeće Fojnica daje preporuku
Direkciji za ceste Busovača da kao organ nadležan
za održavanje regionalnih puteva preduzme
odgovarajuće mjere kako bi se poboljšalo zimsko
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održavanje regionalne ceste, na dionici: Fojničko
raskrižje – Prokos i Alaupovka – Dusina, Općina
Fojnica.

održavanje regionalnog puta, na dionici: Fojničko
raskršće – Prokos i Alaupovka – Dusina, Općina
Fojnica.

Na spomenutim dionicama zbog ne
pravovremenog uklanjanja snijega i ne sipanja
soli dolazi do pretvaranja u led neočišćenog
snijega, što predstavlja veliku opasnost kako za
vozače tako i za pješake.

Na spomenutim dionicama zbog ne
pravovremenog uklanjanja snijega i ne sipanja
soli dolazi do pretvaranja u led nerazgrnutog
snijega, što predstavlja veliku opasnost kako za
vozače tako i za pješake.

U nadi da će te ovu preporuku ozbiljno shvatiti i
poduzeti odgovarajuće mjere iz svog domena kako
bi se osigurala sigurnost na cestama, molimo da
nas o poduzetim aktivnostima u što kraćem roku
izvijestite.

U nadi da će te ovu preporuku ozbiljno shvatiti i
poduzeti odgovarajuće mjere iz svog domena kako
bi se osigurala sigurnost na putu, molimo da nas o
poduzetim aktivnostima u što kraćem roku
izvijestite.

Dostavljeno:
- Direkcija za ceste Busovača
- Bucomerc» d.o.o. Kiseljak
- «Grakop» d.o.o. Kiseljak
- Evidencija
- A/a

Dostavljeno:
- Direkcija za ceste Busovača
- Bucomerc» d.o.o. Kiseljak
- «Grakop» d.o.o. Kiseljak
- Evidencija
- A/a

Broj: 01-27-26/09
Fojnica, 28, siječnja 2009.

Broj: 01-27-26/09
Fojnica, 28.01 2009.

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

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