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Temeljem članka 61. stavak 1. Zakona o
građevnom zemljištu («Službene novine Federacije
BiH», broj: 25/03), Zaključka Općinskog vijeća
broj: 01-23-2537/08, od 2, srpnja 2009 godine i
članka 24. Statuta Općine, rješavajući po zahtjevu
Josipa Vešare iz Fojnice, Općinsko vijeće na
sjednici održanoj dana 14, prosinca 2009 godine,
donosi:

RJEŠENJE
I. Na dijelu građevnog zemljišta k.č. 1139 u
površini od 124 m2, pravo raspolaganja općina
Fojnica, K.O. Fojnica, utvrđuje se
pravo
vlasništva u korist Hamde Mešanović, kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu. Dio
zgrade do posjeda Mirka Mijatović u širini od 3
metra Hamdo Mešanović je dužan ukloniti o
svom trošku kako bi se utvrdio pristupni put
parceli posjednika Josipa Vešare.
II. Hamdo Mešanović je dužan platiti naknadu
za zemljište iz točke I. ovog rješenja:
Za dodijeljeno zemljište na ime prirodnih
pogodnosti iznos od:
94 m2 x 50 KM = 4700,00 KM (četiritisućesedamsto konv. maraka), a naknadu za uređenje
građevnog zemljišta platit će uz izdavanje
građevne dozvole za građevni objekt.

Broj 7

Stranica 2

Na osnovu člana 61. stav 1. Zakona o
građevinskom
zemljištu
(«Službene
novine
Federacije BiH», broj: 25/03), Zaključka Općinskog
vijeća broj: 01-23-2537/08, od 02.07.2009 godine i
člana 24. Statuta Općine, rješavajući po zahtjevu
Vešare Josipa iz Fojnice, Općinsko vijeće, na
sjednici održanoj dana 14.12.2009 godine, donosi:

RJEŠENJE
I. Na dijelu građevinskog zemljišta k.č. 1139 u
površini od 124 m2, pravo raspolaganja općina
Fojnica, K.O. Fojnica, utvrđuje se
pravo
vlasništva u korist Mešanović Hamde, kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu. Dio
zgrade do posjeda Mijatović Mirka u širini od 3
metra Mešanović Hamdo je dužan ukloniti o
svom trošku kako bi se utvrdio pristupni put
parceli posjednika Vešare Josipa.
II. Mešanović Hamdo je dužan platiti naknadu
za zemljište iz tačke I. ovog rješenja:
Za dodijeljeno zemljište na ime prirodnih
pogodnosti iznos od:
94 m2 x 50 KM = 4700,00 KM (četirihiljadesedamsto konv. maraka), a naknadu za uređenje
građevinskog zemljišta platit će uz izdavanje
građevinske dozvole za građevinski objekat.

Josip Vešara, za dodijeljeno zemljište koje će
koristiti kao pristupni put svojoj parceli dužan je
platiti:
30 m2 x 50 KM = 1500,00 KM (tisućupetsto
konv. maraka).

Vešara Josip, za dodijeljeno zemljište koje će
koristiti kao pristupni put svojoj parceli dužan je
platiti:
30 m2 x 50 KM = 1500,00 KM (hiljadupetsto
konv. maraka).

III. Na zemljištu iz točke I. ovog rješenja, po
pravomoćnosti ovog rješenja, a nakon izmirenja
obveza iz točke II. ovog rješenja Katastarsko
knjižni ured općine Fojnica izvršit će uknjižbu
prava vlasništva u korist Hamde Mešanović u
ukupnoj površini od 94 m2 i uknjižbu prava
vlasništva u ukupnoj površini od 30 m2 u korist
Josipa Vešare, uz istovremeno brisanje ranije
izvršenih upisa na tom zemljištu.

III. Na zemljištu iz tačke I. ovog rješenja, po
pravosnažnosti ovog rješenja, a nakon izmirenja
obaveza iz tačke II. ovog rješenja Katastarko
knjižni ured općine Fojnica izvršit će uknjižbu
prava vlasništva u korist Mešanović Hamde u
ukupnoj površini od 94 m2 i uknjižbu prava
vlasništva u ukupnoj površini od 30 m2 u korist
Vešare Josipa, uz istovremeno brisanje ranije
izvršenih upisa na tom zemljištu.

Obrazloženje

Obrazloženje

Josip Vešara iz Fojnice podnio je zahtjev Općinskoj
službi i Općinskom vijeću Fojnica da mu se
omogući pristupni put svojoj parceli kroz parcelu
k.č. 1139 koja je vlasništvo općine Fojnica, kako bi
na istoj gradio stambeno obiteljski objekt. Općinsko
vijeće Fojnica, na sjednici održanoj dana 2, srpnja
2009 godine dalo je suglasnost za omogućavanje
pristupnog puta posjedu Josipa Vešare. Općinska
služba za urbanizam, graditeljstvo, katastar i
imovinsko pravne poslove izlaskom na lice mjesta
nadležnih službenika utvrdila je sljedeće:

Vešara Josip iz Fojnice podnio je zahtjev Općinskoj
službi i Općinskom vijeću Fojnica da mu se
omogući pristupni put svojoj parceli kroz parcelu
k.č. 1139 koja je vlasništvo općine Fojnica, kako bi
na istoj gradio stambeno porodični objekat.
Općinsko vijeće Fojnica, na sjednici održanoj dana
02.07.2009 godine dalo je saglasnost za
omogućavanje pristupnog puta posjedu Vešare
Josipa. Općinska služba za urbanizam, građenje,
katastar i imovinsko pravne poslove izlaskom na
lice mjesta nadležnih službenika utvrdila je sljedeće:
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Na građevnom zemljištu k.č. 1139, površine 124
m2, vlasništvo općina Fojnica, Hamdo Mešanović
izgradio je zgradu bez prava uporabe na tom
zemljištu. U provedenom upravnom postupku
naloženo je Hamdi Mešanović da ukloni dio
izgrađenog građevnog objekta u širini od 3 metra
kako bi se omogućio pristupni put Josipu Vešari do
svoje parcele. Na preostalom dijelu građevne
parcele u površini od 94 m2 na kojem je sagrađen
građevni objekt vlasništvo Hamde Mešanović može
se naknadno izdati odobrenje za gradnju, jer je na
predmetnoj
parceli
regulacijskim
planom
predviđena gradnja stambeno poslovnih objekata.

Na građevinskom zemljištu k.č. 1139, površine
124 m2, vlasništvo općina Fojnica, Mešanović
Hamdo izgradio je zgradu bez prava korištenja na
tom zemljištu. U provedenom upravnom postupku
naloženo je Mešanović Hamdi da ukloni dio
izgrađenog građevinskog objekta u širini od 3 metra
kako bi se omogućio pristupni put Vešari Josipu do
svoje parcele. Na preostalom dijelu građevinske
parcele u površini od 94 m2 na kojem je sagrađen
građevinski objekat vlasništvo Mešanović Hamde
može se naknadno izdati odobrenje za građenje, jer
je na predmetnoj parceli regulacionim planom
predviđena gradnja stambeno poslovnih objekta.

U postupku koji je prethodio donošenju ovog
rješenja, općinski organ je saslušao vlasnika objekta
Hamdu Mešanović i vlasnika građevne parcele
Josipa Vešaru na kojoj se planira gradnja stambeno
obiteljskog objekta, ali koja nema pristupnog puta,
vlasnik objekta Hamdo Mešanović ne protivi se
predloženom rješenju, a vlasnik građevne parcele
koja nema pristupnog puta Josip Vešara slaže se da
mu se na predloženom dijelu općinske parcele
omogući pristupni put svojoj parceli, ali se ne slaže
da se građevni objekt vlasništvo Hamde Mešanović
legalizira.

U postupku koji je prethodio donošenju ovog
rješenja, općinski organ je saslušao vlasnika objekta
Mešanović Hamdu i vlasnika građevinske parcele
Vešaru Josipa na kojoj se planira gradnja stambeno
porodičnog objekta, ali koja nema pristupnog puta,
vlasnik objekta Mešanović Hamdo ne protivi se
predloženom rješenju, a vlasnik građevinske parcele
koja nema pristupnog puta Vešara Josip slaže se da
mu se na predloženom dijelu općinske parcele
omogući pristupni put svojoj parceli, ali se ne slaže
da se građevinski objekat vlasništvo Mešanović
Hamde legalizuje.

Iz izvješća stručnjaka za poslove urbanizma
utvrđeno je da se za izvršenu gradnju objekta na
navedenom zemljištu može naknadno 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 Hamde Mešanović na navedenom
zemljištu na kome je izgrađena zgrada bez prava
uporabe radi gradnje, ali i omogućiti Josipu Vešari,
utvrđujući pristupni put njegovoj parceli, da u
budućnosti sagradi građevni objekt na drugoj
građevnoj parceli.

Iz izvještaja stručnjaka za poslove urbanizma
utvrđeno je da se za izvršenu gradnju objekta na
navedenom zemljištu može naknadno 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 Mešanović Hamde na navedenom
zemljištu na kome je izgrađena zgrada bez prava
korištenja radi građenja, ali i omogućiti Vešari
Josipu, utvrđujući pristupni put njegovoj parceli, da
u budućnosti sagradi građevinski objekat na drugoj
građevinskoj parceli.

Obveza plaćanja naknade za građevno zemljište
utvrđena je sukladno Odluci Općinskog vijeća i
članku 63. Zakona o građevnom zemljištu.

Obaveza plaćanja naknade za građevinsko
zemljište utvrđena je u skladu sa Odlukom
Općinskog vijeća i člana 63. Zakona o građevinskom zemljištu.

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

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

Dostavljeno:

Dostavljeno:

-

Josipu Vešari i Hamdi Mešanović
Službi za urbanizam, obnovu, graditeljstvo
katastar i imovinsko-pravne poslove
Evidencija
A/a.

-

Vešari Josipu i Mešanović Hamdi
Službi za urbanizam, obnovu, građenje
katastar i imovinsko-pravne poslove
Evidencija
A/a.
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Broj: 01-05-902-7/09
Fojnica, 14, prosinca 2009. godine

Broj 7
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Broj: 01-05-902-7/09
Fojnica, 14.12. 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 Općinskog vijeća Fojnica,
broj: 01-05-781-5/08 od 28, kolovoza 2008. godine,
Općinsko vijeće Fojnica je na sjednici održanoj
dana 20, listopada 2009. godine, donijelo:

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 Fojnica je na sjednici održanoj dana
20.10.2009. godine, donijelo:

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usklađivanju prijedloga Odluke o izmjeni i
dopuni odluke o radnom vremenu na području
općine Fojnica sa zakonskim propisima

o usklađivanju prijedloga Odluke o izmjeni i
dopuni Odluke o radnom vremenu na području
općine Fojnica sa zakonskim propisima

I.
Služba za gospodarstvo, stambeno komunalne
poslove, financije i proračun se zadužuje da
dostavljeni prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni
Odluke o radnom vremenu na području općine
Fojnica uskladi sa zakonskim propisima, te uradi
novi prijedlog Odluke o radnom vremenu na
području općine Fojnica.

I.
Služba za privredu, stambeno komunalne
poslove, finansije i budžet se zadužuje da
dostavljeni prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni
Odluke o radnom vremenu na području općine
Fojnica uskladi sa zakonskim propisima, te uradi
novi prijedlog Odluke o radnom vremenu na
području općine Fojnica.

II.
Novi prijedlog Odluke o radnom vremenu na
području općine Fojnica je potreban iz razloga što
su stupili na snagu novi zakonski propisi, preambula
je izmijenjena, što je i sam predlagatelj Odluke
naveo u obrazloženju koje je dostavljeno uz
prijedlog Odluke.

II.
Novi prijedlog Odluke o radnom vremenu na
području općine Fojnica je potreban iz razloga što
su stupili na snagu novi zakonski propisi, preambula
je izmijenjena, što je i sam predlagač Odluke naveo
u obrazloženju koje je dostavljeno uz prijedlog
Odluke.

III. Prijedlog Odluke iz točke II. ovog Zaključka
Služba za gospodarstvo, stambeno komunalne
poslove, financije i proračun treba dostaviti na jednu
od narednih sjednica Općinskog vijeća.

III.
Prijedlog Odluke iz tačke II. ovog Zaključka
Služba za privredu, stambeno komunalne poslove,
finansije i budžet treba dostaviti na jednu od
narednih sjednica Općinskog vijeća.

IV.
Zaključak će se objaviti u „Službenim
novinama Općine Fojnica“.

IV.
Zaključak će se objaviti u „Službenim
novinama Općine Fojnica“.

Broj: 01-05-902-3/09
Fojnica, 20, listopada 2009. godine

Broj: 01-05-902-3/09
Fojnica, 20.10. 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 Općinskog vijeća Fojnica,
broj: 01-05-781-5/08 od 28, kolovoza 2008. godine,
Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 20,
listopada 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 20.10. 2009.
godine, donosi:

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o vračanju na doradu Odluke o prometu

o vračanju na doradu Odluke o saobraćaju
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I.
Općinsko vijeće Fojnica vrača na doradu
prijedlog Odluke o prometu, Službi za gospodarstvo, stambeno komunalne poslove, financije i
proračun.
II.
Služba za gospodarstvo, stambeno komunalne
poslove, financije i proračun u prijedlogu Odluke o
prometu treba da doradi:
- Članak 6. Kako bi se izbjegle najasnoće iz kojeg
pravca su pojedine navedene ulice u članku 6.
jednosmjerne, prijedlog je da se u članku 26. doda
stavak 2. koji glasi: „Sastavni dio ove odluke čini i
Projekt prometne signalizacije na području grada“, iz
kojeg je vidljivo iz kojeg pravca su navedene ulice u
članku 6. Odluke jednosmjerne.
- Članak 7. Umjesto riječi „zabrana zaustavljanja i
parkiranja“ u isti članak ugraditi da je u navedenim
ulicama za dostavna vozila dozvoljeno zaustavljanje u
određenom vremenskom intervalu npr. od 8 do 10 sati.
- Članak 8. Predviđanje proširenja parking prostora ne
bi trebalo stajati u prijedlogu odluke.
- Članak 13. Umjesto riječi: „Pješaci se mogu kretati
mimo pravila Zakona“, treba da stoje riječi: „Pješaci se
mogu kretati po izmijenjenom režimu prometa
sukladno odredbama Zakona“.

Broj 7

Stranica 5

I.
Općinsko vijeće Fojnica vrača na doradu
prijedlog Odluke o saobraćaju, Službi za privredu,
stambeno komunalne poslove, finansije i budžet.
II. Služba za privredu, stambeno komunalne poslove,
finansije i budžet u prijedlogu Odluke o saobraćaju
treba da doradi:
- Član 6. Kako bi se izbjegle najasnoće iz kojeg
pravca su pojedine navedene ulice u članu 6.
jednosmjerne, prijedlog je da se u članu 26. doda stav
2 koji glasi: „Sastavni dio ove odluke čini i Projekat
saobraćajne signalizacije na području grada“, iz kojeg
je vidljivo iz kojeg pravca su navedene ulice u članu 6.
Odluke jednosmjerne.
- Član 7. Umjesto riječi „zabrana zaustavljanja i
parkiranja“ u isti član ugraditi da je u navedenim
ulicama za dostavna vozila dozvoljeno zaustavljanje u
određenom vremenskom intervalu npr. od 8 do 10 sati.
- Član 8. Predviđanje proširenja parking prostora ne bi
trebalo stajati u prijedlogu odluke.
- Član 13. Umjesto riječi: „Pješaci se mogu kretati
mimo pravila Zakona“, treba da stoje riječi: „Pješaci se
mogu kretati po izmijenjenom režimu prometa shodno
odredbama Zakona“.

- Članak 16. Umjesto riječi: „promet“ treba da stoje
riječi „gospodarstvo, stambeno komunalne poslove,
financije i proračun“.

- Član 16. Umjesto riječi: „saobraćaj“ treba da stoje
riječi „stambeno komunalne poslove, finansije i
budžet“.

- Članak 22. Stavak 2. nije definiran vremenski period
u kojem se treba otkloniti privremena opasnost koja
postoji od objekta, a što bi trebalo. Za postojanje
privremene opasnosti trebala bi postojati suglasnost
policijske stanice i općinskog tijela uprave.

- Član 22. Stav 2. nije definisan vremenski period u
kojem se treba otkloniti privremena opasnost koja
postoji od objekta, a što bi trebalo. Za postojanje
privremene opasnosti trebala bi postojati saglasnost
policijske stanice i općinskog organa uprave.

- Članak kojim su definirane kaznene odredbe
nedostaje, isti bi se trebalo ugraditi.

- Član kojim su definirane kaznene odredbe nedostaje,
isti bi se trebalo ugraditi.

III. Pri izradi novog prijedloga Odluke o prometu
Služba za gospodarstvo, stambeno komunalne
poslove, financije i proračun treba uzeti u obzir i
naknadno dostavljene primjedbe i prijedloge, te iste
ugraditi ukoliko su sukladne Zakonu.

III.
Pri izradi novog
prijedloga Odluke o
saobraćaju Služba za privredu, stambeno komunalne
poslove, finansije i budžet treba uzeti u obzir i
naknadno dostavljene primjedbe i prijedloge, te iste
ugraditi ukoliko je to u skladu sa zakonom.

IV.
Zaključak će se objaviti u „Službenim
novinama općine Fojnica.“

IV.
Zaključak će se objaviti u „Službenim
novinama općine Fojnica.“

Broj: 01-05-902-2 /09
Fojnica, 20, listopada 2009. godine

Broj: 01-05-902-2 /09
Fojnica, 20.10. 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 Općinskog vijeća Fojnica,
broj: 01-05-781-5/08 od 28, kolovoza 2008. godine,

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, razmatrajući

15.12.2009. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 7

Stranica 6

razmatrajući predmet Kantonalne uprave za pitanja
branitelja i invalida domovinskog rata Travnik, broj:
01-41-sl/09 od 22, srpnja 2009. godine, Općinsko
vijeće Fojnica na sjednici održanoj dana 20,
listopada 2009. godine, donosi:

predmet Kantonalne uprave za pitanja boraca i
invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Travnik,
broj: 01-41-sl/09 od 22.07.2009. godine, Općinsko
vijeće Fojnica na sjednici održanoj dana 20.10.2009.
godine, donosi:

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

I.
U vezi sa obraćanjem Kantonalne uprave za
pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/
Kantonalne uprave za pitanja boraca i invalida
odbrambeno-oslobodilačkog rata Travnik, kojim
predlaže da Općinsko vijeće svojim propisima uredi
subvencioniranje
naknade
braniteljima
za
dodijeljeno građevno zemljište, stav je Općinskog
vijeća da je preuranjeno da Općinsko vijeće Fojnica
na temelju preporuke uređuje ovu materiju, a iz
razloga što i Kantonalna uprava u svom obraćanju
navodi da je federalnim zakonima propisano da se
ova oblast uređuje Kantonalnim propisima, te da je
prijedlogom Zakona o dopunskim pravima
branitelja Kantona Središnja Bosna predviđeno da
će općina ovo regulirati svojim propisima.

I.
U vezi sa obraćanjem Knatonalne uprave za
pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Kantonalne uprave za pitanja branitelja i
invalida domovinskog rata Travnik, kojim predlaže
da Općinsko vijeće svojim propisima uredi
subvencioniranje naknade borcima za dodijeljeno
građevinsko zemljište, stav je Općinskog vijeća da
je preuranjeno da Općinsko vijeće Fojnica na
osnovu ove preporuke uređuje ovu materiju, a iz
razloga što i Kantonalna uprava u svom obraćanju
navodi da je federalnim zakonima propisano da se
ova oblast uređuje Kantonalnim propisima, te da je
Prijedlogom Zakona o dopunskim pravima branilaca
Srednjobosanskog kantona predviđeno da će općina
ovo regulisati svojim propisima.

II.
Općinsko vijeće Fojnica zbog mogućeg
neujednačenog rješenja po općinama, predlaže
Saboru Kantona Središnja Bosna/ Srednjobosanskog
kantona da usvoji navedeni Prijedlog zakona, te da
na jedinstven način uredi ovu materiju kako bi
branitelji u svim općinama kantona, pod istim
uvjetima i na isti način ostvarivali ova prava.

II.
Općinsko vijeće Fojnica zbog mogućeg
neujednačenog rješenja po općinama, predlaže
Skupštini Srednjobosanskog kantona/ Kantona
Središnja Bosna da usvoji navedeni Prijedlog
zakona, te da na jedinstven način uredi ovu materiju
kako bi borci u svim općinama kantona, pod istim
uslovima i na isti način ostvarivali ova prava.

III.
Zaključak će se objaviti u „Službenim
novinama Općine Fojnica“.

III.
Zaključak će se objaviti u „Službenim
novinama Općine Fojnica“.

Broj: 01-41-679/09
Fojnica, 20, listopada 2009. godine

Broj: 01-41-679 /09
Fojnica, 20.10. 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 Općinskog vijeća Fojnica,
broj: 01-05-781-5/08 od 28, kolovoza 2008. godine,
Općinsko vijeće Fojnica na sjednici održanoj dana
20, listopada 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: 01-05-7815/08 od 28.08. 2008. godine, Općinsko vijeće Fojnica
na sjednici održanoj dana 20.10.2009. godine, donosi:

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu za 2008. godinu JKP
„Šćona“ Fojnica
I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o radu
za 2008. godinu JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica
II. Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o radu
za 2008. godinu JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica, broj:
732/09 od 6, listopada 2009. godine.

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvještaja o radu za 2008. godinu
JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica
I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o radu
za 2008. godinu JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica
II. Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o radu
za 2008. godinu JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica, broj:
732/09 od 06.10. 2009. godine.

15.12.2009. godine

Službene novine Općine Fojnica

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

«Službenim

Broj: 01-49-875/09
Fojnica, 20, listopada 2009. godine

Broj 7

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

Stranica 7
«Službenim

Broj: 01-49-875 /09
Fojnica, 20.10. 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 Općinskog vijeća Fojnica,
broj: 01-05-781-5/08 od 28, kolovoza 2008. godine,
Općinsko vijeće Fojnica je razmatrajući zahtjev JKP
«Šćona» d.o.o. Fojnica broj: 731/09 od 7, listopada
2009. godine na sjednici održanoj dana 20, listopada
2009. godine donijelo:

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 Fojnica je razmatrajući zahtjev JKP «Šćona»
d.o.o. Fojnica broj: 731/09 od 07.10.2009. godine na
sjednici održanoj dana 20.10.2009. godine donijelo:

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti JKP «Šćona» d.o.o.
Fojnica za preusmjeravanje donacije specijalnog
vozila smećar DAF CF 250

o davanju saglasnosti JKP «Šćona» d.o.o. Fojnica
za preusmjeravanje donacije specijalnog vozila
smećar DAF CF 250

I.
Općinsko vijeće daje suglasnost JKP «Šćona»
d.o.o. Fojnica da putem Holandske ambasade izvrši
preusmjeravanje donacije kamiona DAF CF 250
oznake 75CF tip FA75250P 380 broj šasije
XLRAT75PCOE486770 sa KZP «Šćona» Bakovići
na JKP «Šćona» d.o.o. Fojnica.

I.
Općinsko vijeće daje saglasnost JKP «Šćona»
d.o.o. Fojnica da putem Holandske ambasade izvrši
preusmjeravanje donacije kamiona DAF CF 250
oznake 75CF tip FA75250P
380 broj šasije
XLRAT75PCOE486770 sa KZP «Šćona» Bakovići
na JKP «Šćona» d.o.o. Fojnica.

II.
JKP «Šćona» d.o.o. Fojnica će nakon
preusmjeravanja donacije izvršiti registraciju
specijalnog vozila DAF CF 250 oznake 75CF tip
FA75250P 380 broj šasije XLRAT75PCOE486770.

II.
JKP «Šćona» d.o.o. Fojnica će nakon
preusmjeravanja donacije izvršiti registraciju
specijalnog vozila DAF CF 250 oznake 75CF tip
FA75250P 380 broj šasije XLRAT75PCOE486770.

III. Specijalno vozilo će biti angažirano na odvozu
smeća u ruralnom i urbanom dijelu općine.

III. Specijalno vozilo će biti angažirano na odvozu
smeća u ruralnom i urbanom dijelu općine.

IV. Zaključak će se objaviti
novinama Općine Fojnica».

IV.
Zaključak će se objaviti
novinama Općine Fojnica».

u «Službenim

Broj: 01-49-862/09
Fojnica, 20, listopada 2009. godine

u «Službenim

Broj: 01-49-862/09
Fojnica, 20.10. 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 Općinskog vijeća Fojnica,
broj: 01-05-781-5/08 od 28, kolovoza 2008. godine,
Općinsko vijeće Fojnica je na sjednici održanoj
dana 14, prosinca 2009. godine je razmatralo
Izvješće o radu službe za opću upravu, društvene
djelatnosti, civilnu zaštitu i zajedničke poslove
Općine Fojnica, te donijelo:

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 Fojnica je na sjednici održanoj dana
14.12.2009. godine je razmatralo Izvještaj o radu
službe za opću upravu, društvene djelatnosti, civilnu
zaštitu i zajedničke poslove Općine Fojnica, te
donijelo:

15.12.2009. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 7

Stranica 8

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o neusvajanju Izvješća o radu službe za opću
upravu, društvene djelatnosti, civilnu zaštitu
i zajedničke poslove Općine Fojnica

o neusvajanju Izvještaja o radu službe za opću
upravu, društvene djelatnosti, civilnu zaštitu
i zajedničke poslove Općine Fojnica

I. Izvješće o radu službe za opću upravu, društvene
djelatnosti, civilnu zaštitu i zajedničke poslove
Općine Fojnica za 2008. godinu nije usvojeno iz
razloga što su izvješća namještenika i državnih
službenika, koji su sastavni dio izvješća službe
trebali biti objedinjeni kako bi činili jednu zasebnu
cjelinu, i izvješće bi se odnosilo i na pomoćnika
načelnika službe za opću upravu, društvene
djelatnosti, civilnu zaštitu i zajedničke poslove.

I. Izvještaj o radu službe za opću upravu, društvene
djelatnosti, civilnu zaštitu i zajedničke poslove
Općine Fojnica za 2008. godinu nije usvojen iz
razloga što su izvještaji namještenika i državnih
službenika, koji su sastavni dio izvještaja službe
trebali biti objedinjeni kako bi činili jednu zasebnu
cjelinu, i izvještaj bi se odnosilo i na pomoćnika
načelnika službe za opću upravu, društvene
djelatnosti, civilnu zaštitu i zajedničke poslove.

II. Zaključak će se objaviti u „Službenim novinama
općine Fojnica“.

II. Zaključak će se objaviti u „Službenim novinama
općine Fojnica“.

Broj: 01-05-902-4/09
Fojnica, 14, prosinca2009. godine

Broj: 01-05-902-4/09
Fojnica, 14.12.2009. 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 Općinskog vijeća Fojnica,
broj: 01-05-781-5/08 od 28, kolovoza 2008. godine,
Općinsko vijeće Fojnica je na sjednici održanoj
dana 14, prosinca 2009. godine razmatralo Izvješće
o radu Službe za gospodarstvo, stambenokomunalne poslove, financije i proračun Općine
Fojnica, te donijelo:

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 Fojnica je na sjednici održanoj dana
14.12.2009. godine razmatralo Izvještaj o radu
Službe za privredu, stambeno-komunalne poslove,
finansije i budžet Općine Fojnica, te donijelo:

ZAKLJUČAK
ZAKLJUČAK
o neusvajanju Izvješća o radu službe za
gospodarstvo, stambeno-komunalne poslove,
financije i proračun Općine Fojnica

o neusvajanju Izvještaja o radu
Službe za privredu, stambeno-komunalne
poslove, finansije i budžet Općine Fojnica

I.
Izvješće o radu Službe za privredu, stambenokomunalne poslove, financije i proračun Općine
Fojnica za 2008. godinu nije usvojen iz razloga što
su izvješća namještenika i državnih službenika, koji
su sastavni dio izvješća službe trebali biti
objedinjeni kako bi činili jednu zasebnu cjelinu, i
izvješće bi se odnosilo i na pomoćnika načelnika
službe za gospodarstvo, stambeno-komunalne
poslove, financije i proračun.

I.
Izvještaj o radu Službe za privredu, stambenokomunalne poslove, finansije i budžet Općine
Fojnica za 2008. godinu nije usvojen iz razloga što
su izvještaji namještenika i državnih službenika,
koji su sastavni dio izvještaja službe trebali biti
objedinjeni kako bi činili jednu zasebnu cjelinu, i
izvještaj bi se odnosilo i na pomoćnika načelnika
službe za privredu, stambeno-komunalne poslove,
finansije i budžet.

II.
Zaključak će se objaviti u „Službenim
novinama općine Fojnica“.

II.
Zaključak će se objaviti u „Službenim
novinama općine Fojnica“.

Broj: 01-05-902-5/09
Fojnica, 14, prosinca.2009. godine

Broj: 01-05-902-5/09
Fojnica, 14.12.2009. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, s.r.

15.12.2009. godine

Službene novine Općine Fojnica

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 Fojnica je na sjednici održanoj
dana 14, prosinca 2009. godine razmatralo Izvješće
o radu Službe za urbanizam, obnovu, graditeljstvo,
katastra i imovinsko pravne poslove Općine Fojnica,
te donijelo:

Broj 7

Stranica 9

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 Fojnica je na sjednici održanoj dana
14.12.2009. godine razmatralo Izvještaj o radu
Službe za urbanizam, obnovu, građenje, katastra i
imovinsko pravne poslove Općine Fojnica, te
donijelo:

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu službe za urbanizam,
obnovu, graditeljstvo, katastar i imovinsko
pravne poslove Općine Fojnica

o usvajanju Izvještaja o radu službe za
urbanizam, obnovu, građenje, katastar i
imovinsko pravne poslove Općine Fojnica

I.
Izvješće o radu Službe za urbanizam, obnovu,
graditeljstvo, katastar i imovinsko pravne poslove
Općine Fojnica za 2008. godinu se usvaja uz
primjedbu da su izvješća namještenika i državnih
službenika, koji su sastavni dio izvješća službe
trebali biti objedinjeni kako bi činili jednu zasebnu
cjelinu, i izvješće bi se odnosilo i na pomoćnika
načelnika
službe
za
urbanizam,
obnovu,
graditeljstvo, katastar i imovinsko pravne poslove.

I.
Izvještaj o radu Službe za urbanizam, obnovu,
građenje, katastar i imovinsko pravne poslove
Općine Fojnica za 2008. godinu se usvaja uz
primjedbu da su izvještaji namještenika i državnih
službenika, koji su sastavni dio izvještaja službe
trebali biti objedinjeni kako bi činili jednu zasebnu
cjelinu, i izvještaj bi se odnosilo i na pomoćnika
načelnika službe za urbanizam, obnovu, građenje,
katastra i imovinsko pravne poslove

II.
Zaključak će se objaviti u „Službenim
novinama općine Fojnica“.

II.
Zaključak će se objaviti u „Službenim
novinama općine Fojnica“.

Broj: 01-05-902-6/09
Fojnica, 14, prosinca 2009. godine

Broj: 01-05-902-6 /09
Fojnica, 14.12.2009. 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 Općinskog vijeća Fojnica,
broj: 01-05-781-5/08 od 28, kolovoza 2008. godine,
Općinsko vijeće Fojnica na sjednici održanoj dana
14, prosinca 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 Fojnica na sjednici održanoj dana 14.12.
2009. godine, donosi:

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

I.
Općinsko vijeće Fojnica daje preporuku
menadžmentu Šumarstva da prioritet u opskrbi
ogrjevnim drvetom imaju građani općine Fojnica.
U određenom vremenskom terminu, a
najkasnije do 31, siječnja 2010. godine poduzeća i
udruge sa područja Općine Fojnica trebaju izraziti
svoje potrebe i sklopiti ugovore sa Šumarstvom.

I. Općinsko vijeće Fojnica daje preporuku menadžmentu Šumarstva da prioritet u snabdijevanju
ogrjevnim drvetom imaju građani općine Fojnica.
U određenom vremenskom terminu, a najkasnije
do 31.01. 2010. godine preduzeća i udruženja sa
područja Općine Fojnica trebaju da izraze svoje
potrebe i sklope ugovore sa Šumarstvom.

II. Zaključak će se objaviti u „Službenim
novinama Općine Fojnica“.

II. Zaključak će se objaviti u „Službenim
novinama Općine Fojnica“.

Broj: 01-05-902-8/09
Fojnica, 14, prosinca 2009. godine

Broj: 01-05-902-8/09
Fojnica, 14.12. 2009. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, s.r.

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

