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31.05.2009. godine

Službene novine Općine Fojnica

Temeljem članka 23. Zakona o prostornom
planiranju i uporabi zemljišta na razini Federacije
Bosne i Hercegovine (“Službene novine F BiH“,
broj:2/06), članka 32. Zakona o prostornom
uređenju (»Službene novine KSB» broj:11/05) i
članka 27. točka 5. Statuta općine Fojnica, broj: 0105-781-4/08 od 28, kolovoza 2008. godine,
Općinsko vijeće Fojnica, na sjednici održanoj dana
29, travnja 2009. godine donosi:

Broj 3

Stranica 3

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,“ broj:11/05) i člana 27.
tačka 5. Statuta općine Fojnica, broj: 01-05-7814/08 od 28.08.2008. godine, Općinsko vijeće
Fojnica, na sjednici održanoj dana 29.04.2009.
godine donosi:

ODLU KU

ODLU KU

o pristupanju izmjene i dopune regulacijskog
plana užeg urbanog područja Fojnica

o pristupanju izmjene i dopune regulacionog
plana užeg urbanog područja Fojnica

Članak 1.
Pristupa se izmjeni i dopuni regulacijskog plana
užeg urbanog područja Fojnica u ulici Kozogradska.

Član 1.
Pristupa se izmjeni i dopuni regulacionog plana
užeg urbanog područja Fojnica u ulici Kozogradska.

Članak 2.
U djelu regulacijskog plana u ulici Kozogradska
na dijelu k.č. 1798, 1800 i 1807 k.o. Fojnica
umjesto planom predviđene dvije građevinske
parcele, predlažu se tri građevinske parcele koje po
veličini
zadovoljavaju
zakonom
propisane
normative, a kako je to naznačeno na kopiji
katastarskog plana koji je sastavni dio ove Odluke.

Član 2.
U djelu regulacionog plana u ulici Kozogradska
na dijelu k.č. 1798, 1800 i 1807 k.o. Fojnica
umjesto planom predviđene dvije građevinske
parcele, predlažu se tri građevinske parcele koje po
veličini
zadovoljavaju
zakonom
propisane
normative, a kako je to naznačeno na kopiji
katastarskog plana koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.
Za nositelja pripreme izrade izmjene
regulacijskog 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.

Član 3.
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 4.
Na spomenute objekte primijenit će se sve
odredbe Odluke o provedbi regulacijskog plana
užeg urbanog područja naselja Fojnica /“MSG
Sarajevo“, broj:15/90.

Član 4.
Na pomenute objekte primijenit će se sve
odredbe Odluke o provođenju regulacionog plana
užeg urbanog područja naselja Fojnica /“MSG
Sarajevo“, broj:15/90.

Članak 5.
Sredstva za izradu izmjena i dopuna
regulacijskog
plana
Fojnica
osigurat
će
zainteresirani subjekti.

Član 5.
Sredstva za izradu izmjena i dopuna
regulacionog plana Fojnica obezbijedit će
zainteresovani subjekti.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a naknadno će biti objavljena u
„Službenim novinama Općine Fojnica“.

Član 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a naknadno će biti objavljena u
„Službenim novinama općina Fojnica“.

Broj: 01-05-363-6/09
Fojnica, 29, travnja 2009. godine

Broj: 01-05-363-6/09
Fojnica, 29.04. 2009. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, s.r.

31.05.2009. godine

Službene novine Općine Fojnica

Temeljem članka 29. Zakona o uporabi,
upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i
uređaja zgrada („Sl. novine SBK/KSB“, broj: 11/00
i 7/05 i članka 24. točka 32. Statuta općine Fojnica,
broj: 01-05-781-4/08 od 28, kolovoza 2008. godine
Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 29,
travnja 2009. godine donosi:

Broj 3

Stranica 4

Na osnovu člana 29. Zakona o korištenju,
upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i
uređaja zgrada („Sl. novine SBK/KSB“, broj: 11/00
i 7/05 i člana 24. tačka 32. Statuta općine Fojnica,
broj: 01-05-781-4/08 od 28.08.2008. godine
Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana
29.04.2009. godine donosi:

ODLUKU

ODLUKU

o prinudnom upravitelju zgrade za sve etažne
vlasnike koji nisu sklopili ugovor o održavanju
zajedničkih dijelova i uređaja zgrade na
području općine Fojnica

o prinudnom upravitelju zgrade za sve etažne
vlasnike koji nisu sklopili ugovor o održavanju
zajedničkih dijelova i uređaja zgrade na
području općine Fojnica

Članak 1.
Ovom odlukom uređuju se odnosi u oblasti
zajedničkog održavanja zajedničkih dijelova i
uređaja zgrade na području općine Fojnica.

Član 1.
Ovom odlukom uređuju se odnosi u oblasti
zajedničkog održavanja zajedničkih dijelova i
uređaja zgrade na području općine Fojnica.

Članak 2.
Za sve etažne vlasnike koji nisu sklopili ugovor
o održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade
uvodi se institucija PRINUDNOG UPRAVITELJA.

Član 2.
Za sve etažne vlasnike koji nisu sklopili ugovor
o održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade
uvodi se institucija PRINUDNOG UPRAVITELJA.

Članak 3.
Pod pojmom etažni vlasnik, u smislu ove
Odluke je osoba koja je stekla vlasništvo na
posebnim dijelovima zgrade do donošenja Zakona o
uporabi, upravljanju i održavanju zajedničkih
dijelova i uređaja zgrada „Sl. novine SBK/KSB„
broj 7/00 i osoba koja je pravo vlasništva na
dijelovima zgrade stekla po odredbama Zakona o
prodaji stanova nad kojima postoji stanarsko pravo
i pravna osoba čiji stan prema odredbama Zakona o
prodaji stanova nad kojima postoji stanarsko pravo
nije bio predmet otkupa ili nije bio otkupljen.

Član 3.
Pod pojmom etažni vlasnik, u smislu ove
Odluke je lice koje je steklo vlasništvo na posebnim
dijelovima zgrade do donošenja Zakona o
korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih
dijelova i uređaja zgrada „Sl. novine SBK/KSB„
broj 7/00 i lice koje je pravo vlasništva na
dijelovima zgrade steklo po odredbama Zakona o
prodaji stanova nad kojima postoji stanarsko pravo
i pravno lice čiji stan prema odredbama Zakona o
prodaji stanova nad kojima postoji stanarsko pravo
nije bio predmet otkupa ili nije bio otkupljen.

Članak 4.
Posebni dio zgrade jeste stan, poslovna
prostorija i drugi prostor koji se koristi za posebne
namjene u zgradi: trafostanica, toplinska pod stanica
i sl.
Članak 5.
Zajednički dijelovi i uređaji koji služe zgradi
kao cjelini regulirani su u članku 3. Zakona o
uporabi, upravljanju i održavanju zajedničkih
dijelova i uređaja zgrada.

Član 4.
Posebni dio zgrade jeste stan, poslovna
prostorija i drugi prostor koji se koristi za posebne
namjene u zgradi: trafostanica, toplinska pod stanica
i sl.
Član 5.
Zajednički dijelovi i uređaji koji služe zgradi
kao cjelini regulisani su u članu 3. Zakona o
korištenju , upravljanju i održavanju zajedničkih
dijelova i uređaja zgrada.

Članak 6.
Etažni vlasnici imaju nedjeljivo zajedničko
pravo na uporabu zajedničkih dijelova zgrade koji
služe njihovom posebnim dijelovima, a i pravo na
trajnu uporabu zemljišta koje služi za redovnu
uporabu zgrade.

Član 6.
Etažni vlasnici imaju nedjeljivo zajedničko
pravo na korištenje zajedničkih dijelova zgrade koji
služe njihovim posebnim dijelovima, a i pravo na
trajno korištenje zemljišta koje služi za redovnu
upotrebu zgrade.

Članak 7.
Imenuje se Javno komunalno poduzeće „Šćona“
d.o.o. Fojnica Prinudnim upraviteljem za sve etažne
vlasnike koji nisu sklopili ugovor o održavanju

Član 7.
Imenuje se Javno komunalno preduzeće
„Šćona“ d.o.o. Fojnica Prinudnim upraviteljem za
sve etažne vlasnike koji nisu sklopili ugovor o

31.05.2009. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 3

Stranica 5

zajedničkih dijelova i uređaja zgrade na području
općine Fojnica.

održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade na
području općine Fojnica.

Članak 8.
Prinudni upravitelj je dužan da se prilikom
pružanja svojih usluga strogo pridržava Zakona o
uporabi, upravljanju i održavanju zajedničkih
dijelova i uređaja zgrade „Sl. novine SBK/KSB“,
broj: 11/00 i 7/05.

Član 8.
Prinudni upravitelj je dužan da se prilikom
pružanja svojih usluga strogo pridržava Zakona o
korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih
dijelova i uređaja zgrade „Sl. novine SBK/KSB“,
broj: 11/00 i 7/05.

Članak 9.
Temeljni izvor financiranja za održavanje su
uplate naknade etažnih vlasnika. Naknada
održavanja utvrđena je Zakonom i iskazuje se po m2
stambene površine. Dodatni izvori financiranja su
izvanredne uplate etažnih vlasnika, kao i kreditna
sredstva, pozajmice, donacije.
Cijena održavanja će se regulirati posebnom
Odlukom.

Člana 9.
Osnovni izvor finansiranja za održavanje su
uplate naknade etažnih vlasnika. Naknada
održavanja utvrđena je Zakonom i iskazuje se po m2
stambene površine. Dodatni izvori finansiranja su
vanredne uplate etažnih vlasnika, kao i kreditna
sredstva, pozajmice, donacije.
Cijena održavanja će se regulisati posebnom
Odlukom.

Članak 10.
Naknadu iz prethodnog članka etažni vlasnici
dužni su uplaćivati na račun upravitelja zgrade do
20-tog u mjesecu za tekući mjesec. Ako etažni
vlasnik ne plati naknadu iz stavka 1. ovog članka u
roku određenom Zakonom, prinudni upravitelj
zgrade podnijet će tužbu nadležnom sudu.

Član 10.
Naknadu iz prethodnog člana etažni vlasnici
dužni su uplaćivati na račun upravitelja zgrade do
20-tog u mjesecu za tekući mjesec. Ako etažni
vlasnik ne plati naknadu iz stava 1. ovog člana u
roku određenom Zakonom, prinudni upravitelj
zgrade podnijet će tužbu nadležnom sudu.

Članak 11.
Ova Odluka zamjenjuje ugovor o održavanju
zajedničkih dijelova i uređaja zgrade između
etažnog vlasnika i prisilnog upravitelja zgrade.

Član 11.
Ova Odluka zamjenjuje ugovor o održavanju
zajedničkih dijelova i uređaja zgrade između
etažnog vlasnika i prisilnog upravitelja zgrade.

Članak 12.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim
novinama Općine Fojnica“.

Član 12.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim
novinama Općine Fojnica“.

Broj: 01-05-363-3/09
Fojnica, 29, travnja 2009.

Broj: 01-05-363-3/09
Fojnica, 29.04. 2009.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, v.r.
__________________________________________

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, s.r.
__________________________________________

Temeljem članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(Službene novine Federacije BiH broj: 49/06),
članka 24. Statuta Općine Fojnica, Općinsko vijeće
Fojnica, na sjednici održanoj dana, 29, travnja 2009.
godine donosi:

Na osnovu člana 13. Zakona o principima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:
49/06), člana 24. Statuta Općine Fojnica, Općinsko
vijeće Fojnica, na sjednici održanoj dana,
29.04.2009. godine donosi:

ODLUKU

ODLUKU

o davanju suglasnosti za pristupanje projektu
izgradnje međuopćinskog vodovoda Fojnica –
Kiseljak – Visoko

o davanju saglasnosti za pristupanje projektu
izgradnje međuopćinskog vodovoda Fojnica –
Kiseljak – Visoko

31.05.2009. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 3

Stranica 6

Članak 1.
Daje se suglasnost Općinskom načelniku da
može pristupiti potpisivanju Protokola o pristupanju
projektu izgradnje međuopćinskog vodovoda
Fojnica – Kiseljak - Visoko.

Član 1.
Daje se saglasnost Općinskom načelniku da
može pristupiti potpisivanju Protokola o pristupanju
projektu izgradnje međuopćinskog vodovoda
Fojnica – Kiseljak - Visoko.

Članak 2.
O planiranim aktivnostima koje proističu iz
ovog Protokola Općinsko vijeće Fojnica bit će na
vrijeme upoznato kako bi donijeli potrebne odluke
koje će biti neophodne za realizaciju ovog projekta.
Obvezuje se Općinski načelnik da u roku od 60
dana dostavi prijedlog mjera pod kojima se pristupa
međuopćinskom vodovodnom sistemu Fojnica –
Kiseljak – Visoko.

Član 2.
O planiranim aktivnostima koje proističu iz
ovog Protokola Općinsko vijeće Fojnica bit će na
vrijeme upoznato kako bi donijeli potrebne odluke
koje će biti neophodne za realizaciju ovog projekta.
Obavezuje se Općinski načelnik da u roku od 60
dana dostavi prijedlog mjera pod kojima se pristupa
međuopćinskom vodovodnom sistemu Fojnica –
Kiseljak – Visoko.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu drugog dana od dana
donošenja, a naknadno će se objaviti u «Službenim
novinama općine Fojnica“.

Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu drugog dana od
dana donošenja, a naknadno će se objaviti u
«Službenim novinama općine Fojnica“.

Broj: 01-05-363-5/09
Fojnica, 29, travnja 2009. godine

Broj: 01-05-363-5/09
Fojnica, 29.04. 2009. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, v.r.
__________________________________________

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, s.r.
__________________________________________

Temeljem članka 61. Zakona o građevnom
zemljištu /“Službene novine Federacije BiH“,
broj:25/03/ i članka 24. Statuta općine Fojnica,
rješavajući po zahtjevu Ibreljić Hamde iz Busovače,
za utvrđivanje prava vlasništva na građevnom
zemljištu na kojem je izgrađena zgrada bez prava
uporabe radi građenja, Općinsko vijeće na sjednici
održanoj dana 29, travnja 2009. godine donosi:

Na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom
zemljištu /“Službene novine
Federaciji BiH“,
broj:25/03/ i člana 24. Statuta općine Fojnica,
rješavajući po zahtjevu Ibreljić Hamde iz Busovače,
za utvrđivanje prava vlasništva na građevinskom
zemljištu na kojem je izgrađena zgrada bez prava
korištenja radi građenja., Općinsko vijeće na
sjednici održanoj dana 29.04.2009. godine donosi:

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E

I.
Na građevnom zemljištu k.č. 3065/3, k.o.
Pridola, u površini od 387 m2, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Ibreljić /Mustafa/ Hamde, kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

I.
Na građevinskom zemljištu k.č. 3065/3, k.o.
Pridola, u površini od 387 m2, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Ibreljić /Mustafa/ Hamde, kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

II.
Ibreljić Hamdo je dužan platiti naknadu za
zemljište iz točke I. ovog rješenja:

II.
Ibreljić Hamdo je dužan platiti naknadu za
zemljište iz tačke I. ovog rješenja:

- za dodijeljeno građevno zemljište iznos od
6.966,00 KM, na žiro račun 1990470004706585 VP
722431 – Služba za urbanizam, općine Fojnica.
- naknadu iz temelja prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke suglasnosti.

- za dodijeljeno građevinsko zemljište iznos od
6.966,00 KM, na žiro račun 1990470004706585 VP
722431 – Služba za urbanizam, općine Fojnica.
- naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti.

III.
Na zemljištu iz točke I. rješenja, po
pravosnažnosti ovog rješenja, a nakon dostavljanja
dokaza da su izmirene obveze iz točke II. ovog
rješenja, katastarsko knjižni ured općine Fojnica,
izvršit će uknjižbu prava vlasništva u korist Ibreljić

III.
Na zemljištu iz tačke I. rješenja, po
pravosnažnosti ovog rješenja, a nakon dostavljanja
dokaza da su izmirene obaveze iz tačke II ovog
rješenja, katastarsko knjižni ured općine Fojnica,
izvršit će uknjižbu prava vlasništva u korist Ibreljić

31.05.2009. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 3

Stranica 7

Hamde, uz istovremeno brisanje ranije izvršenih
upisa na tom zemljištu.

Hamde, uz istovremeno brisanje ranije izvršenih
upisa na tom zemljištu.

O b r a z l o ž e nj e

O b r a z l o ž e nj e

Ibreljić Hamdo iz Busovače, podnio je zahtjev
da mu se na temelju članka 61. Zakona o građevnom
zemljištu utvrdi pravo vlasništva u njegovu korist,
na građevnom zemljištu u državnoj svojini iz točke
I. ovog rješenja, na kome je izgradio zgradu bez
prava uporabe zemljišta radi građenja.
Iz pribavljenog izvješća općinskog tijela za
poslove urbanizma, utvrđeno je da se za izvršenu
izgradnju objekta na navedenom zemljištu naknadno
može izdati odobrenje za građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni uvjeti
propisani člankom 61. Zakona o građevnom
zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi pravo
vlasništva u korist podnositelja zahtjeva, na
navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada
bez prava uporabe radi građenja.
Obveza podnositelja zahtjeva da plati naknadu
za građevno zemljište utvrđena je sukladno Odluci
Općinskog vijeća Fojnica.

Ibreljić Hamdo iz Fojnice, podnio je zahtjev da
mu se na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom
zemljištu utvrdi pravo vlasništva u njegovu korist,
na građevinskom zemljištu u državnoj svojini iz
tačke I. ovog rješenja, na kome je izgradio zgradu
bez prava korištenja zemljišta radi građenja.
Iz pribavljenog izvještaja općinskog organa za
poslove urbanizma, utvrđeno je da se za izvršenu
izgradnju objekta na navedenom zemljištu naknadno
može izdati odobrenje za građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi
propisani članom 61. Zakona o građevinskom
zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi pravo
vlasništva u korist podnosioca zahtjeva, na
navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada
bez prava korištenja radi građenja.
Obaveza podnosioca zahtjeva da plati naknadu
za građevinsko zemljište utvrđena je u skladu sa
Odlukom općinskog vijeća Fojnica.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba,
ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem
tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana nakon
dostavljanja rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba,
ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem
tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana nakon
dostavljanja rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

Broj: 01-05-363-10/09
Fojnica, 29 travnja 2009. godine

Broj: 01-05-363-10/09
Fojnica, 29.04. 2009. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, v.r.
__________________________________________

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, s.r.
__________________________________________

Temeljem članka 61. Zakona o građevnom
zemljištu /“Službene novine Federacije BiH“,
broj:25/03/ i članka 24. Statuta općine Fojnica,
rješavajući po zahtjevu Srebrenica Enesa iz
Busovače, za utvrđivanje prava vlasništva na
građevnom zemljištu na kojem je izgrađena zgrada
bez prava uporabe radi građenja., Općinsko vijeće
na sjednici održanoj dana 29, travnja 2009. godine
donosi:

Na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom
zemljištu /“Službene novine
Federaciji BiH“,
broj:25/03/ i člana 24. Statuta općine Fojnica,
rješavajući po zahtjevu Srebrenica Enesa iz
Busovače, za utvrđivanje prava vlasništva na
građevinskom zemljištu na kojem je izgrađena
zgrada bez prava korištenja radi građenja., Općinsko
vijeće na sjednici održanoj dana 29.04.2009. godine
donosi:

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E

I
Na građevnom zemljištu k.č. 3065/7, k.o.
Pridola u površini od 309 m2, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Srebrenica /Muhamed/ Enesa kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

I
Na građevinskom zemljištu k.č. 3065/7, k.o.
Pridola u površini od 309 m2, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Srebrenica /Muhamed/ Enesa,
kao graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

II
Srebrenica Enes je dužan platiti naknadu za
zemljište iz točke I. ovog rješenja:

II
Srebrenica Enes je dužan platiti naknadu za
zemljište iz tačke I. ovog rješenja:

31.05.2009. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 3

Stranica 8

- za dodijeljeno građevno zemljište iznos od
5.562,00 KM, na žiro račun 1990470004706585 VP
722431 – Služba za urbanizam, općine Fojnica.

- za dodijeljeno građevinsko zemljište iznos od
5.562,00 KM, na žiro račun 1990470004706585 VP
722431 – Služba za urbanizam, općine Fojnica.

- naknadu iz temelja prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke suglasnosti.

- naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti.

III
Na zemljištu iz točke I
rješenja, po
pravosnažnosti ovog rješenja, a nakon dostavljanja
dokaza da su izmirene obveze iz točke II ovog
rješenja, katastarsko knjižni ured općine Fojnica,
izvršit će uknjižbu prava vlasništva u korist
Srebrenica Enesa, uz istovremeno brisanje ranije
izvršenih upisa na tom zemljištu.

III
Na zemljištu iz tačke I
rješenja, po
pravosnažnosti ovog rješenja, a nakon dostavljanja
dokaza da su izmirene obaveze iz tačke II ovog
rješenja, katastarsko knjižni ured općine Fojnica,
izvršit će uknjižbu prava vlasništva u korist
Srebrenica Enesa, uz istovremeno brisanje ranije
izvršenih upisa na tom zemljištu.

O b r a z l o ž e nj e

O b r a z l o ž e nj e

Srebrenica Enes iz Busovače, podnio je zahtjev
da mu se na temelju članka 61. Zakona o građevnom
zemljištu utvrdi pravo vlasništva u njegovu korist,
na građevinskom zemljištu u državnoj svojini iz
točke I. ovog rješenja, na kome je izgradio zgradu
bez prava uporabe zemljišta radi građenja.
Iz pribavljenog izvješća općinskog tijela za
poslove urbanizma, utvrđeno je da se za izvršenu
izgradnju objekta na navedenom zemljištu naknadno
može izdati odobrenje za građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni uvjeti
propisani člankom 61. Zakona o građevnom
zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi pravo
vlasništva u korist podnositelja zahtjeva, na
navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada
bez prava uporabe radi građenja.
Obveza podnositelja zahtjeva da plati naknadu
za građevno zemljište utvrđena je sukladno Odluci
Općinskog vijeća Fojnica.

Srebrenica Enes iz Busovače, podnio je zahtjev
da mu se na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u njegovu
korist, na građevinskom zemljištu u državnoj svojini
iz tačke I ovog rješenja, na kome je izgradio zgradu
bez prava korištenja zemljišta radi građenja.
Iz pribavljenog izvještaja općinskog organa za
poslove urbanizma, utvrđeno je da se za izvršenu
izgradnju objekta na navedenom zemljištu naknadno
može izdati odobrenje za građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi
propisani članom 61. Zakona o građevinskom
zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi pravo
vlasništva u korist podnosioca zahtjeva, na
navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada
bez prava korištenja radi građenja.
Obaveza podnosioca zahtjeva da plati naknadu
za građevinsko zemljište utvrđena je u skladu sa
Odlukom općinskog vijeća Fojnica.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba,
ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem
tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana nakon
dostavljanja rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba,
ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem
tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana nakon
dostavljanja rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

Broj: 01-05-363-9/09
Fojnica, 29, travnja 2009. godine

Broj: 01-05-363-9/09
Fojnica, 29.04. 2009. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, v.r.
__________________________________________

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, s.r.
__________________________________________

Temeljem članka 61. Zakona o građevnom
zemljištu /“Službene novine Federaciji BiH“, broj:
25/03/ i članka 24. Statuta općine Fojnica,
rješavajući po zahtjevu Hodžić Bedrije iz Busovače,
za utvrđivanje prava vlasništva na građevnom
zemljištu na kojem je izgrađena zgrada bez prava
uporabe radi građenja., Općinsko vijeće na sjednici
održanoj dana 29, travnja 2009. godine donosi:

Na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom
zemljištu /“Službene novine
Federaciji BiH“,
broj:25/03/ i člana 24. Statuta općine Fojnica,
rješavajući po zahtjevu Hodžić Bedrije iz Busovače,
za utvrđivanje prava vlasništva na građevinskom
zemljištu na kojem je izgrađena zgrada bez prava
korištenja radi građenja., Općinsko vijeće na
sjednici održanoj dana 29.04.2009. godine donosi:

31.05.2009. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 3

Stranica 9

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E

I.
Na građevnom zemljištu k.č. 3065/6, k.o.
Pridola u površini od 291 m2, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Hodžić /Safet/ Bedrije, kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

I
Na građevinskom zemljištu k.č. 3065/6, k.o.
Pridola u površini od 291 m2, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Hodžić /Safet/ Bedrije, kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

II.
Hodžić Bedrija je dužana platiti naknadu za
zemljište iz točke I ovog rješenja:
- za dodijeljeno građevno zemljište iznos od
5.238,00 KM, na žiro račun 1990470004706585 VP
722431 – Služba za urbanizam, općine Fojnica.
- naknadu iz temelja prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke suglasnosti.

II
Hodžić Bedrija je dužana platiti naknadu za
zemljište iz tačke I ovog rješenja:
-za dodijeljeno građevinsko zemljište iznos od
5.238,00 KM, na žiro račun 1990470004706585 VP
722431 – Služba za urbanizam, općine Fojnica.
-naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti.

III.
Na zemljištu iz točke I rješenja, po
pravosnažnosti ovog rješenja, a nakon dostavljanja
dokaza da su izmirene obveze iz točke II ovog
rješenja, katastarsko knjižni ured općine Fojnica,
izvršit će uknjižbu prava vlasništva u korist Hodžić
Bedrije, uz istovremeno brisanje ranije izvršenih
upisa na tom zemljištu.

III
Na zemljištu iz tačke I
rješenja, po
pravosnažnosti ovog rješenja, a nakon dostavljanja
dokaza da su izmirene obaveze iz tačke II ovog
rješenja, katastarsko knjižni ured općine Fojnica,
izvršit će uknjižbu prava vlasništva u korist Hodžić
Bedrije, uz istovremeno brisanje ranije izvršenih
upisa na tom zemljištu.

O b r a z l o ž e nj e
Hodžić Bedrija iz Busovače, podnijela je
zahtjev da joj se na temelju članka 61. Zakona o
građevnom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u
njegovu korist, na građevnom zemljištu u državnoj
svojini iz točke I. ovog rješenja, na kome je izgradio
zgradu bez prava uporabe zemljišta radi građenja.
Iz pribavljenog izvješća općinskog tijela za
poslove urbanizma, utvrđeno je da se za izvršenu
izgradnju objekta na navedenom zemljištu naknadno
može izdati odobrenje za građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni uvjeti
propisani člankom 61. Zakona o građevnom
zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi pravo
vlasništva u korist podnositelja zahtjeva, na
navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada
bez prava uporabe radi građenja.
Obveza podnositelja zahtjeva da plati naknadu
za građevno zemljište utvrđena je sukladno Odluci
Općinskog vijeća Fojnica.

O b r a z l o ž e nj e
Hodžić Bedrija iz Busovače, podnijela je
zahtjev da joj se na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u njegovu korist, na građevinskom zemljištu u državnoj
svojini iz tačke I. ovog rješenja, na kome je izgradio
zgradu bez prava korištenja zemljišta radi građenja.
Iz pribavljenog izvještaja općinskog organa za
poslove urbanizma, utvrđeno je da se za izvršenu
izgradnju objekta na navedenom zemljištu naknadno
može izdati odobrenje za građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi
propisani članom 61. Zakona o građevinskom
zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi pravo
vlasništva u korist podnosioca zahtjeva, na
navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada
bez prava korištenja radi građenja.
Obaveza podnosioca zahtjeva da plati naknadu
za građevinsko zemljište utvrđena je u skladu sa
Odlukom općinskog vijeća Fojnica.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba,
ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem
tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana nakon
dostavljanja rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba,
ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem
tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana nakon
dostavljanja rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

Broj: 01-05-363-12/09
Fojnica, 29, travnja 2009. godine

Broj: 01-05-363-12/09
Fojnica, 29.04. 2009. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, s.r.

31.05.2009. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 3

Stranica 10

Temeljem članka 61. Zakona o građevnom
zemljištu /“Službene novine Federaciji BiH“, broj:
25/03/ i članka 24. Statuta općine Fojnica,
rješavajući po zahtjevu Orman Senada iz Kiseljaka,
za utvrđivanje prava vlasništva na građevnom
zemljištu na kojem je izgrađena zgrada bez prava
uporabe radi građenja, Općinsko vijeće na sjednici
održanoj dana 29, travnja 2009. godine donosi:

Na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom
zemljištu /“Službene novine Federaciji BiH“, broj:
25/03/
i člana
24. Statuta općine Fojnica,
rješavajući po zahtjevu Orman Senada iz Kiseljaka,
za utvrđivanje prava vlasništva na građevinskom
zemljištu na kojem je izgrađena zgrada bez prava
korištenja radi građenja, Općinsko vijeće na
sjednici održanoj dana 29.04.2009. godine donosi:

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E

I
Na građevnom zemljištu k.č.3065/5, u površini
od 269 m2, k.o. Pridola, utvrđuje se pravo vlasništva
u korist Orman /Munib/ Senada, kao graditelja
zgrade izgrađene na tom zemljištu.

I
Na građevinskom zemljištu k.č.3065/5, u
površini od 269 m2, k.o. Pridola, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Orman /Munib/ Senada, kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

II
Orman Senad je dužan platiti naknadu za
zemljište iz točke I ovog rješenja:
- za dodijeljeno građevno zemljište iznos od
4.842,00 KM na žiro račun 1990470004706585 VP
722431 – Služba za urbanizam, općine Fojnica.
- naknadu iz temelja prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke suglasnosti.

II
Orman Senad je dužan platiti naknadu za
zemljište iz tačke I ovog rješenja:
- za dodijeljeno građevinsko zemljište iznos od
4.842,00 KM na žiro račun 1990470004706585 VP
722431 – Služba za urbanizam, općine Fojnica.
- naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti.

III
Na zemljištu iz točke I
rješenja, po
pravosnažnosti ovog rješenja, a nakon dostavljanja
dokaza da su izmirene obveze iz točke II ovog
rješenja, katastarsko knjižni ured općine Fojnica,
izvršit će uknjižbu prava vlasništva u korist Orman
Senada, uz istovremeno brisanje ranije izvršenih
upisa na tom zemljištu.

III
Na zemljištu iz tačke I
rješenja, po
pravosnažnosti ovog rješenja, a nakon dostavljanja
dokaza da su izmirene obaveze iz tačke II ovog
rješenja, katastarsko knjižni ured općine Fojnica,
izvršit će uknjižbu prava vlasništva u korist Orman
Senada, uz istovremeno brisanje ranije izvršenih
upisa na tom zemljištu.

O b r a z l o ž e nj e

O b r a z l o ž e nj e

Orman Senad iz Kiseljaka, podnio je zahtjev da
mu se na temelju članka 61. Zakona o građevnom
zemljištu utvrdi pravo vlasništva u njegovu korist,
na građevnom zemljištu u državnoj svojini iz točke I
ovog rješenja, na kome je izgradio zgradu bez prava
uporabe zemljišta radi građenja.
Iz pribavljenog izvješća općinskog tijela za
poslove urbanizma, utvrđeno je da se za izvršenu
izgradnju objekta na navedenom zemljištu naknadno
može izdati odobrenje za građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni uvjet
propisani člankom 61. Zakona o građevnom
zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi pravo
vlasništva u korist podnositelja zahtjeva, na
navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada
bez prava uporabe radi građenja.
Obveza podnositeljha zahtjeva da plati naknadu
za građevno zemljište utvrđena je sukladno Odluci
Općinskog vijeća Fojnica.

Orman Senad iz Kiseljaka, podnio je zahtjev da
mu se na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom
zemljištu utvrdi pravo vlasništva u njegovu korist,
na građevinskom zemljištu u državnoj svojini iz
tačke I ovog rješenja, na kome je izgradio zgradu
bez prava korištenja zemljišta radi građenja.
Iz pribavljenog izvještaja općinskog organa za
poslove urbanizma, utvrđeno je da se za izvršenu
izgradnju objekta na navedenom zemljištu naknadno
može izdati odobrenje za građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi
propisani članom 61. Zakona o građevinskom
zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi pravo
vlasništva u korist podnosioca zahtjeva, na
navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada
bez prava korištenja radi građenja.
Obaveza podnosioca zahtjeva da plati naknadu
za građevinsko zemljište utvrđena je u skladu sa
Odlukom općinskog vijeća Fojnica.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba,
ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem
tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana nakon
dostavljanja rješenja.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba,
ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem
tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana nakon
dostavljanja rješenja.

31.05.2009. godine

Službene novine Općine Fojnica
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Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

Broj: 01-05-363-11/09
Fojnica, 29, travnja .2009. godine

Broj: 01-05-363-11/09
Fojnica, 29.04. 2009. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, v.r.
__________________________________________

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, s.r.
__________________________________________

Temeljem članka 61. Zakona o građevnom
zemljištu /“Službene novine
Federaciji BiH“,
broj:25/03/ i članka 24. Statuta općine Fojnica,
rješavajući po zahtjevu Ibreljić Taiba iz Busovače,
za utvrđivanje prava vlasništva na građevnom
zemljištu na kojem je izgrađena zgrada bez prava
uporabe radi građenja., Općinsko vijeće na sjednici
održanoj dana 29, travnja 2009. godine donosi:

Na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom
zemljištu /“Službene novine
Federaciji BiH“,
broj:25/03/ i člana 24. Statuta općine Fojnica,
rješavajući po zahtjevu Ibreljić Taiba iz Busovače,
za utvrđivanje prava vlasništva na građevinskom
zemljištu na kojem je izgrađena zgrada bez prava
korištenja radi građenja., Općinsko vijeće na
sjednici održanoj dana 29.04.2009. godine donosi:

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E

I
Na građevnom zemljištu k.č. 3065/4, k.o.
Pridola u površini od 343 m2, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Ibreljić /Hemdo/ Taiba, kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

I
Na građevinskom zemljištu k.č. 3065/4, k.o.
Pridola u površini od 343 m2, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Ibreljić /Hemdo/ Taiba, kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

II
Ibreljić Taib je dužan platiti naknadu za
zemljište iz točke I. ovog rješenja:
- za dodijeljeno građevnog zemljište iznos od
6.174,00 KM, na žiro račun 1990470004706585 VP
722431 – Služba za urbanizam, općine Fojnica.
- naknadu iz temelja prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke suglasnosti.

II
Ibreljić Taib je dužan platiti naknadu za
zemljište iz tačke I ovog rješenja:
- za dodijeljeno građevinsko zemljište iznos od
6.174,00 KM, na žiro račun 1990470004706585 VP
722431 – Služba za urbanizam, općine Fojnica.
- naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti.

III
Na zemljištu iz točke I. rješenja, po
pravosnažnosti ovog rješenja, a nakon dostavljanja
dokaza da su izmirene obaveze iz točke II ovog
rješenja, katastarsko knjižni ured općine Fojnica,
izvršit će uknjižbu prava vlasništva u korist Ibreljić
Taiba, uz istovremeno brisanje ranije izvršenih
upisa na tom zemljištu.

III
Na zemljištu iz tačke I
rješenja, po
pravosnažnosti ovog rješenja, a nakon dostavljanja
dokaza da su izmirene obaveze iz tačke II ovog
rješenja, katastarsko knjižni ured općine Fojnica,
izvršit će uknjižbu prava vlasništva u korist Ibreljić
Taiba, uz istovremeno brisanje ranije izvršenih
upisa na tom zemljištu.

O b r a z l o ž e nj e

O b r a z l o ž e nj e

Ibreljić Taib iz Busovače, podnio je zahtjev da
mu se na temelju članka 61. Zakona o građevnom
zemljištu utvrdi pravo vlasništva u njegovu korist,
na građevnom zemljištu u državnoj svojini iz točke I
ovog rješenja, na kome je izgradio zgradu bez prava
uporabe zemljišta radi građenja.
Iz pribavljenog izvješća općinskog tijela za
poslove urbanizma, utvrđeno je da se za izvršenu
izgradnju objekta na navedenom zemljištu naknadno
može izdati odobrenje za građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni uvjeti
propisani člankom 61. Zakona o građevnom
zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi pravo
vlasništva u korist podnositelja zahtjeva, na

Ibreljić Taib iz Busovače, podnio je zahtjev da
mu se na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom
zemljištu utvrdi pravo vlasništva u njegovu korist,
na građevinskom zemljištu u državnoj svojini iz
tačke I ovog rješenja, na kome je izgradio zgradu
bez prava korištenja zemljišta radi građenja.
Iz pribavljenog izvještaja općinskog organa za
poslove urbanizma, utvrđeno je da se za izvršenu
izgradnju objekta na navedenom zemljištu naknadno
može izdati odobrenje za građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi
propisani članom 61. Zakona o građevinskom
zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi pravo
vlasništva u korist podnosioca zahtjeva, na

31.05.2009. godine

Službene novine Općine Fojnica
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navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada
bez prava uporabe radi građenja.
Obveza podnositelja zahtjeva da plati naknadu
za građevno zemljište utvrđena je sukladno Odluci
Općinskog vijeća Fojnica.

navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada
bez prava korištenja radi građenja.
Obaveza podnosioca zahtjeva da plati naknadu
za građevinsko zemljište utvrđena je u skladu sa
Odlukom općinskog vijeća Fojnica.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba,
ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem
tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana nakon
dostavljanja rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba,
ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem
tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana nakon
dostavljanja rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

Broj: 01-05-363-8/09
Fojnica, 29, travnja 2009. godine

Broj: 01-05-363-8/09
Fojnica, 29.04. 2009. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, v.r.
__________________________________________

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, s.r.
__________________________________________

Temeljem članka 24. točka 17. Statuta Općine
Fojnica broj: 01-05-781-4/08 od 28, kolovoza 2008.
godine i članka 44. Poslovnika o radu Općinskog
vijeća Fojnica, broj: 01-05-781-5/08 od 28,
kolovoza 2008. godine Općinsko vijeće na sjednici
održanoj dana 29, travnja 2009. godine donijelo je:

Na osnovu člana 24. tačka 17. Statuta Općine
Fojnica broj: 01-05-781-4/08 od 28.08.2008. godine
i člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Fojnica, broj: 01-05-781-5/08 od 28.08.2008. godine
Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana
29.04.2009. godine donijelo je:

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta
pristupanju međuopćinskom vodovodnom
sustavu Fojnica – Kiseljak – Visoko

o imenovanju Komisije za utvrđivanje uslova
pristupanju međuopćinskom vodovodnom
sistemu Fojnica – Kiseljak – Visoko

Članak 1.
Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta
pristupanju međuopćinskom vodovodnom sustavu
Fojnica – Kiseljak – Visoko u sastavu:

Član 1.
Imenuje se Komisija za utvrđivanje uslova
pristupanju međuopćinskog vodovodnog sistema
Fojnica – Kiseljak – Visoko u sastavu:

1. Općinski načelnik, Salkan Merdžanić;
2. Predsjednik Općinskog vijeća Fojnica,
Vinko Protuđer,
3. Direktor JKP "Šćona d.o.o. Fojnica, Abas
Nišić;
4. Vijećnik, Emir Memija,
5. Vijećnik, Kemal Bukvić,
6. Vijećnik, Tihomir Stanić i
7. Vijećnik, Rasim Merdžanić.

1. Općinski načelnik, Merdžanić Salkan;
2. Predsjednik Općinskog vijeća Fojnica,
Protuđer Vinko;
3. Direktor JKP "Šćona d.o.o. Fojnica, Nišić
Abas;
4. Vijećnik, Emir Memija;
5. Vijećnik, Kemal Bukvić;
6. Vijećnik, Tihomir Stanić i
7. Vijećnik, Rasim Merdžanić.

Članak 2.
Zadatak Povjerenstva iz članka 1. ove Odluke je

Član 2.
Zadatak Komisije iz člana 1. ove Odluke je da:

da:
•
•
•

definira količinu vode koju Općina Fojnica
daje općinama Kiseljak i Visoko
visinu obeštećenja koja pripada općini
Fojnica,
način financiranja međuopćinskog vodovodnog sustava,

•
•
•

definiše količinu vode koju Općina Fojnica
daje općinama Kiseljak i Visoko,
visinu obeštećenja koja pripada općini
Fojnica,
način finansiranja međuopćinskog vodovodnog sistema,

31.05.2009. godine
•
•
•
•

Službene novine Općine Fojnica

paralelni način izgradnje projekta plinifikacije
Općine Fojnica i međuopćinskog vodovodnog
sustava Fojnica – Kiseljak – Visoko,
implementacija vodovodnog sustava sa
načinom upravljanja,
visina cijene vode za isporučenu vodu,
druga pitanja koja proizađu iz projekta
međuopćinskog vodovodnog sustava Fojnica
– Kiseljak – Visoko.

•
•
•
•

Broj 3

Stranica 13

paralelni način izgradnje projekta plinifikacije
Općine Fojnica i međuopćinskog vodovodnog
sistema Fojnica – Kiseljak – Visoko,
implementacija vodovodnog sistema sa
načinom upravljanja,
visina cijene vode za isporučenu vodu
druga pitanja koja proisteknu iz projekta
međuopćinskog vodovodnog sistema Fojnica
– Kiseljak – Visoko.

Članak 3.
Povjerenstvo će obvezno uzeti u razmatranje
prijedloge imenovanih Povjerenstava Općinskog
vijeća i mjesnih zajednica koje obuhvata
međuopćinski vodovodni sustav Fojnica – Kiseljak
– Visoko.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja i bit će objavljena u „Službenim
novinama Općine Fojnica“.

Član 3.
Komisija će obavezno uzeti u razmatranje prijedloge
imenovanih Komisija Općinskog vijeća i mjesnih
zajednica koje obuhvata međuopćinski vodovodni
sistem Fojnica – Kiseljak – Visoko.

Broj: 01-05-363-4/09
Fojnica, 29, travnja 2009. godine

Broj: 01-05-363-4/09
Fojnica, 29.04a 2009. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, v.r.
__________________________________________

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, s.r.
__________________________________________

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

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica
broj: 01-05-781-4/08 od 28.08.2008. godine i člana
87. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Fojnica,
broj: 01-05-781-5/08 od 28.08.2008. godine
Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana
29.04.2009. godine donijelo je:

Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja i bit će objavljena u „Službenim
novinama Općine Fojnica“.

Z A K LJ U Č A K

Z A K LJ U Č A K

o utvrđivanju prosječne konačne građevne
cijene m2 korisne stambene površine

o utvrđivanju prosječne konačne građevinske
cijene m2 korisne stambene površine

I.
Utvrđuje se da je prosječna konačna
građevna cijena m2 korisne stambene površine na
području općine Fojnica u 2008. godini iznosila
500,00 KM.

I.
Utvrđuje se da je prosječna konačna
građevinska cijena m2 korisne stambene površine na
području općine Fojnica u 2008. godini iznosila
500,00 KM.

II.
Prosječna konačna cijena služi kao osnovica
za utvrđivanje visine rente /naknada za pogodnosti/
za 2009. godinu.

II.
Prosječna konačna cijena služi kao osnovica
za utvrđivanje visine rente /naknada za pogodnosti/
za 2009. godinu.

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

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

Broj: 01-05-363-7/09
Fojnica, 29, travnja 2009. godine

Broj: 01-05-363-7/09
Fojnica, 29.04. 2009. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, s.r.

31.05.2009. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 3

Stranica 14

Temeljem članka 24. Statuta Općine Fojnica,
broj: 01-05-781-4/08 od 28, kolovoza 2008. godine i
članka 87. Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Fojnica, broj: 01-05-781-5/08 od 28, kolovoza
2008. godine Općinsko vijeće na sjednici održanoj
dana 29, travnja 2009. godine donijelo je:

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica,
broj: 01-05-781-4/08 od 28.08.2008. godine i člana
87. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Fojnica,
broj: 01-05-781-5/08 od 28.08.2008. godine
Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana
29.04.2009. godine donijelo je:

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o vračanju na doradu financijskog izvješća za
2007. i 2008. godinu JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica

o vračanju na doradu finansijskog izvještaja za
2007. i 2008. godinu JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica

I.
Općinsko vijeće Fojnica financijsko izvješće
za 2007. i 2008. godinu JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica,
vraća na doradu. Iz dostavljenog financijskog
izvješća se ne vide temeljni pokazatelji, koji se
odnose na:
- amortizaciju,
- broj uposlenih,
- prosječnu plaću,
- topli obrok,
- regres,
- prihode,
- troškove inventara,
- troškove amortizacije,
- troškove plaća,
- troškove tekućeg održavanja,
- troškove rezervnih dijelova i dr.

I.
Općinsko vijeće Fojnica finansijski izvještaj
za 2007. i 2008. godinu JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica,
vraća na doradu. Iz dostavljenog finansijskog
izvještaja se ne vide osnovni pokazatelji, koji se
odnose na:
- amortizaciju,
- broj zaposlenih,
- prosječnu platu,
- topli obrok,
- regres,
- prihode,
- troškove inventara,
- troškove amortizacije,
- troškove plata,
- troškove tekućeg održavanja,
- troškove rezervnih dijelova i dr.

II.
JKP „Šćona„ Fojnica je dorađeno
financijsko izvješće za 2007. i 2008. godinu
obvezno dostaviti na jednu od narednih sjednica
Općinskog vijeća Fojnica.

II.
JKP „Šćona „ Fojnica je dorađeni finansijski
izvještaj za 2007. i 2008. godinu obavezno dostaviti
na jednu od narednih sjednica Općinskog vijeća
Fojnica.

Sastavni dio ovog Zaključka je financijsko
izvješće za 2007. i 2008. godinu JKP „Šćona“ d.o.o.
Fojnica, broj: 190-1/09 od 10, travnja 2009. godine.

Sastavni dio ovog Zaključka je finansijski
izvještaj za 2007. i 2008. godinu JKP „Šćona“ d.o.o.
Fojnica, broj: 190-1/09 od 10.04.2009. godine.

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

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

Broj: 01-14-219/09
Fojnica, 29, travnja 2009. godine

Broj: 01-14-219/09
Fojnica, 29.04. 2009. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, v.r.
__________________________________________

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, s.r.
__________________________________________

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

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica,
broj: 01-05-781-4/08 od 28.08.2008. godine i člana
87. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Fojnica,
broj: 01-05-781-5/08 od 28.08.2008. godine
Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana
29.04.2009. godine donijelo je:

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o rada sa prijedlogom
mjera „Vatrogasnog društva „Fojnica“ Fojnica

o usvajanju Izvještaja o radu sa prijedlogom
mjera „Vatrogasnog društva „Fojnica“ Fojnica

31.05.2009. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 3

Stranica 15

I.
Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o
radu sa prijedlogom mjera „Vatrogasnog društva
„Fojnica“ Fojnica.

I.
Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
radu sa prijedlogom mjera „Vatrogasnog društva
„Fojnica“ Fojnica.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o
radu sa prijedlogom mjera „Vatrogasnog društva
„Fojnica“ Fojnica broj: 01-6/09 od 23, ožujka 2009.
godine.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o
radu sa prijedlogom mjera „Vatrogasnog društva
„Fojnica“ Fojnica broj: 01-6/09 od 23.03.2009.
godine.

II.
Zaključak će se objaviti na oglasnoj ploči
općine Fojnica i «Službenim novinama općine
Fojnica“.

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

Broj: 01-44-252/09
Fojnica, 29, travnja 2009. godine

Broj: 01-44-252/09
Fojnica, 29.04. 2009. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, v.r.
__________________________________________

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, s.r.
__________________________________________

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

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica,
broj: 01-05-781-4/08 od 28.08.2008. godine i člana
87. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Fojnica,
broj: 01-05-781-5/08 od 28.08.2008. godine,
Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana
29.04.2009. godine donijelo je:

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu OIP-a Fojnica za
2008. godinu.

o usvajanju Izvještaja o radu OIK-e Fojnica za
2008. godinu.

I.
Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o
radu OIP-a Fojnica za 2008. godinu.

I
Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
radu OIK-e Fojnica za 2008. godinu.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o
radu OIP-a Fojnica za 2008. godinu, broj: 320-2/08
od 31, prosinca 2008. godine.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o
radu OIK-e Fojnica za 2008. godinu, broj: 320-2/08
od 31.12.2008. godine.

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

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

Broj: 01-49-61/09
Fojnica, 29, travnja 2009. godine

Broj: 01-49-61/09
Fojnica, 29.04. 2009. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, v.r.
__________________________________________

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, s.r.
__________________________________________

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

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica,
broj: 01-05-781-4/08 od 28.08.2008. godine i člana
87. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Fojnica,
broj: 01-05-781-5/08 od 28.08.2008. godine
Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana
29.04.2009. godine donijelo je:

31.05.2009. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 3

Stranica 16

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu sa planom i
programom za 2009. godinu J.U. za predškolski
odgoj i prosvjetu djece Fojnica

o usvajanju Izvještaja o radu sa planom i
programom za 2009. godinu J.U. za predškolsko
vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica

I.
Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o
radu sa planom i programom rada za
2009. godinu J.U. za predškolski odgoj i prosvjetu
djece Fojnica, sa izmjenama u poglavlju I. točka 2.
financijskog plana za 2009. godinu, koji se odnosi
na Prihod od Općine, gdje umjesto iznosa
„77.750,00 KM“ treba da stoji iznos „40.000,00
KM“.
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o
radu sa planom i programom za 2009. godinu J.U.
za predškolski odgoj i prosvjetu djece Fojnica, broj:
17-1/08 od 19.10.2008. godine.

I.
Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
radu sa planom i programom rada za
2009. godinu J.U. za predškolsko vaspitanje i
obrazovanje djece Fojnica, sa izmjenama u
poglavlju I. tačka 2. finansijskog plana za 2009.
godinu, koji se odnosi na Prihod od Općine, gdje
umjesto iznosa“ 77.750,00 KM“ treba da stoji iznos
„40.000,00 KM“.
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o
radu sa planom i programom za 2009. godinu J.U.
za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece
Fojnica, broj: 17-1/08 od 19.10.2008. godine.

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

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

Broj: 01-14-1079/08
Fojnica, 29, travnja 2009. godine

Broj: 01-14-1079/08
Fojnica, 29.04. 2009. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, v.r.
__________________________________________

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, s.r.
__________________________________________

Temeljem članka 24. Statuta Općine Fojnica,
broj: 01-05-781-4/08 od 28, kolovoza 2008. godine i
članka 87. stavak 2. Poslovnika o radu Općinskog
vijeća Fojnica, broj: 01-05-781-5/08 od 28,
kolovoza 2008. godine Općinsko vijeće na sjednici
održanoj dana 29, travnja 2009. godine donijelo je:

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica,
broj: 01-05-781-4/08 od 28.08.2008. godine i člana
87. stav 2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Fojnica, broj: 01-05-781-5/08 od 28.08.2008. godine
Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana
29.04.2009. godine donijelo je:

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Odluku o visini
naknade članovima Upravnog vijeća JU za
predškolski odgoj i prosvjetu djece Fojnica

o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade
članovima Upravnog odbora JU za predškolsko
vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica

I.
Općinsko vijeće Fojnica daje suglasnost na
Odluku o visini naknade članovima Upravnog vijeća
JU za predškolski odgoj i obrazovanje djece
Fojnica, broj 10-01/09 od 6, travnja 2009. godine.

I.
Općinsko vijeće Fojnica daje saglasnost na
Odluku o visini naknade članovima Upravnog
odbora JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje
djece Fojnica, broj 10-01/09 od 06.04.2009. godine.

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

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

Broj: 01-14-320/09
Fojnica, 29, travnja .2009. godine

Broj: 01-14-320/09
Fojnica, 29.04. .2009. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, s.r.

