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Temeljem članka 24. točka 3. Statuta Općine 
Fojnica, broj: 01-05-781-4/08 od 28, kolovoza 2008. 
godine i  članka  80. Poslovnika Općinskog vijeća 
Fojnica, broj: 01-05-781-5/08 od  28, kolovoza 2008. 
godine, razmatrajući proračun Općine Fojnica za 
period 1, siječnja – 31, prosinca 2010. godine (po 
ekonomskoj, organizacijskoj i funkcionalnoj klasifi-
kaciji) dostavljen od Općinskog načelnika, Općinsko 
vijeće Fojnica na sjednici održanoj dana 29, ožujka 
2010. godine donosi: 

 
O D L U K U 

o utvrđivanju proračuna Općine Fojnica za period 
1, siječnja do 31, prosinca 2010. godine  

 
Članak 1. 

Općinsko vijeće Fojnica utvrđuje proračun Općine 
Fojnica za period 1, siječnja do 31, prosinca 2010. 
godine (po ekonomskoj, organizacijskoj i fun-
kcionalnoj klasifikaciji) u iznosu od 2.761.150 KM. 

 

Sastavni dio ove Odluke je proračun Općine 
Fojnica za period 1, siječnja – 31, prosinca 2010. 
godine (Po ekonomskoj, organizacijskoj i 
funkcionalnoj klasifikaciji), broj:01-14-282/10  od  25, 
veljače 2010. godine. 
 

Članak 3. 
Odluka stupa na snagu drugog dana od dana 

donošenja i objavit će se u „Službenim novinama 
Općine Fojnica“. 
 
Broj: 01-14-282/10 
Fojnica, 29, ožujka2010. godine 

 
PREDSJEDNIK                                                                                             

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 
Vinko Protuđer,  v.r. 

__________________________________________________________ 
 

Temeljem članka 5., sukladno članku od 25.-36. 
Zakona o proračunu u Federaciji BiH („Službene 
novine Federacije BiH“, broj:19/06) i članka  24. točka 
3. Statuta Općine Fojnica, (broj: 01-05-781-4/08 od 
28, kolovoza 2008. godine) i članka 80. Poslovnika 
Općinskog vijeća, (broj: 01-05-781-5/08 od 28, 
kolovoza 2008. godine), razmatrajući  Prijedlog 
Odlukeo izvršavanju Proračuna Općine Fojnica za  
2010. godinu, dostavljen od Općinskog načelnika, 
Općinsko vijeće Fojnica na sjednici održanoj dana  29, 
ožujka 2010. godine, donosi: 
                                       

O D L U K U 
o izvršavanju proračuna Općine  Fojnica za  2010. 

godinu 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i 

primitaka te rashoda  i izdataka proračuna i  njegovo 
izvršenje, te prava i obveze korisnika proračunskih 
sredstava. 

Članak 2. 
Proračun se sastoji od računa prihoda i rashoda.      
U računu prihoda prikazani su prihodi od direktnih 

i  indirektnih  poreza,  neporezni  prihodi,  potpore   i 

 
Na osnovu člana 24. tačka 3. Statuta Općine 

Fojnica, broj: 01-05-781-4/08 od 28.08. 2008. godine i  
člana  80. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica, broj: 
01-05-781-5/08 od  28.08.2008. godine, razmatrajući 
budžet Općine Fojnica za period 01.01.- 31.12.2010. 
godine (Po ekonomskoj, organizacionoj i 
funkcionalnoj klasifikaciji), dostavljen od Općinskog 
načelnika, Općinsko vijeće Fojnica na sjednici 
održanoj dana 29.03.2010. godine donosi: 

 
O D L U K U 

o utvrđivanju budžeta Općine Fojnica za period 
01.01. do 31.12.2010. godine  

 
Član 1. 

Općinsko vijeće Fojnica utvrđuje budžet Općine 
Fojnica za period 01.01.do 31.12.2010. godine (Po 
ekonomskoj, organizacionoj i funkcionalnoj 
klasifikaciji) u iznosu od   2. 761,150, 00 KM. 

 

Sastavni dio ove Odluke je budžet Općine 
Fojnica za period 01.01. - 31.12.2010. godine (Po 
ekonomskoj, organizacionoj i funkcionalnoj 
klasifikaciji), broj:01-14-282/10  od  25.02.2010. 
godine. 
 

Član 3. 
Odluka stupa na snagu drugog dana od dana 

donošenja i objavit će se u „Službenim novinama 
Općine Fojnica“. 
 
Broj: 01-14-282/10 
Fojnica, 29.03.2010. godine 
 

PREDSJEDNIK                                                                                             
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Protuđer Vinko,  s.r. 
   ________________________________________________________ 
                              

Na osnovu člana 5., a u skladu sa članovima od 
25.-36. Zakona o budžetima u Federaciji BiH 
(„Službene novine Federacije BiH“, broj:19/06) i člana  
24. tačka 3. Statuta Općine Fojnica, (broj: 01-05-781-
4/08 od 28.08.2008. godine) i člana 80. Poslovnika 
Općinskog vijeća, (broj: 01-05-781-5/08 od 
28.08.2008. godine) razmatrajući Prijedlog Odluke  o 
izvršavanju Budžeta Općine Fojnica za 2010. godinu, 
dostavljen od Općinskog načelnika, Općinsko vijeće 
Fojnica na sjednici održanoj dana  29.03.2010. godine, 
donosi :  
                                     

O D L U K U 
o izvršavanju Budžeta Općine  Fojnica za  2010. 

godinu 
                                              

Član 1. 
Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i 

primitaka  te rashoda  i  izdataka  budžeta  i  njegovo 
izvršenje, te prava i obaveze korisnika budžetskih 
sredstava 

Član 2. 
Budžet se sastoji od računa prihoda i rashoda. 
U računu prihoda prikazani su prihodi od direktnih 

i  indirektnih  poreza,  neporezni  prihodi,  potpore   i 
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grantovi, dok se računi rashoda sastoje od tekućih 
izdataka i transfera, potpora i grantova, kapitalnih 
izdataka, kapitalnih grantova i tekućih rezervi. 

 

Članak 3. 
Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim 

korisnicima koji su u posebnom dijelu Proračuna 
određeni za nositelje sredstava na pojedinim 
pozicijama. Općinski načelnik će pratiti izvršenje 
posebnog dijela proračuna. Korisnici smiju prora-
čunska sredstva koristiti samo za namjene koje su 
određene Proračunom i to do visine utvrđene u 
njegovom posebnom dijelu. 
 

Članak 4. 
Korisnici koriste sredstva Proračuna sukladno 

svojim godišnjim financijskim planovima po dinamici 
utvrđenoj mjesečnim i tromjesečnim planovima. 

 
Članak 5. 

Proračun se izvršava na temelju mjesečnog plana 
za izvršavanje proračuna proračunskim koris-nicima, 
sukladno njegovim likvidnim mogućnosti-ma. 

 
Članak 6. 

Korisnici smiju preuzimati svoje obveze, za 
sredstva namjenski iskazana, u svrhu utvrđenu u 
proračunu i do iznosa odobrenih za te namjene, na 
temelju tromjesečnih planova, ili planova alokacija 
raspoloživih sredstava za drugi vremenski period koji 
je odobren od strane Općinskog načelnika. 

Izuzetno, zbog neusklađenosti  priliva sredstava u 
Proračunu s tromjesečnim planovima rashoda, 
Općinski načelnik može izmijeniti dinamiku doznake 
sredstava pojedinim korisnicima vodeći računa o što 
ravnomjernijem financiranju korisnika proračuna. 

 
Članak 7. 

Izdaci koji nisu predviđeni tromjesečnim planom 
za izvršenje Proračuna ili izdaci koji zahtijevaju 
prekoračenje pojedinih stavki u tromjesečnom planu za 
izvršenje proračuna mogu se podmiriti uz suglasnost 
Općinskog načelnika. 

Općinski načelnik usuglasiti će se sa isplatama iz 
stavka 1. ovog članka ako se izdaci podmire dodatnim 
prihodima ili uštedama na drugim stavkama 
tromjesečnog plana za izvršenje proračuna. 
 

Članak 8. 
Služba za gospodarstvo, stambeno-komunalne 
poslove, finacije i proračun je obvezna Općinskom 
načelniku dostavljati tromjesečne izvješća kao i 
godišnje izvješće o izvršenju Proračuna, a Općinski 
načelnik je obvezan Općinskom vijeću dostavljati 
izvješće o izvršenju Proračuna, tromjesečno kao i 
godišnje izvješće. 

Članak 9. 
O uporabi sredstava Tekuće rezerve odlučuje 

Općinski načelnik o čemu jednom tromjesečno 
izvješćuje Općinsko vijeće. 

 
Članak 10. 

Ako se tokom godine, na temelju propisa poveća 
djelokrug  ili  nadležnost  korisnika  što  zahtjeva   i 

grantovi, dok se računi rashoda sastoje od tekućih 
izdataka i transfera, potpora i grantova, kapitalnih 
izdataka, kapitalnih grantova i tekućih rezervi. 

 
Član 3. 

Sredstva budžeta osiguravaju se budžetskim 
korisnicima koji su u posebnom dijelu Budžeta 
određeni za nosioce sredstava na pojedinim 
pozicijama. Općinski načelnik će pratiti izvršenje 
posebnog dijela budžeta. Korisnici  smiju budžetska 
sredstva koristiti samo za namjene koje su određene 
Budžetom i to do visine utvrđene u njegovom 
posebnom dijelu. 

Član 4. 
Korisnici koriste sredstva Budžeta u skladu sa 

svojim godišnjim finansijskim planovima po dinamici 
utvrđenoj mjesečnim i tromjesečnim planovima. 

 
Član 5. 

Budžet se izvršava na osnovu mjesečnog plana za 
izvršavanje budžeta budžetskim korisnicima, u skladu 
s njegovim likvidnim mogućnostima. 
 

Član 6. 
Korisnici smiju preuzimati svoje obaveze, za 

sredstva namjenski iskazana, u svrhu utvrđene u 
budžetu i do iznosa odobrenih za te namjene, na 
osnovu tromjesečnih planova, ili planova alokacija 
raspoloživih sredstava za drugi vremenski period koji 
je odobren od strane Općinskog načelnika. 

Izuzetno, zbog neusklađenosti  priliva sredstava u 
Budžetu s tromjesečnim planovima rashoda, Općinski 
načelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava 
pojedinim korisnicima vodeći računa o što 
ravnomjernijem finansiranju korisnika budžeta. 

 
Član 7. 

Izdaci koji nisu predviđeni tromjesečnim planom 
za izvršenje Budžeta ili izdaci koji zahtijevaju 
prekoračenje pojedinih stavki u tromjesečnom planu za 
izvršenje budžeta mogu se podmiriti uz saglasnost 
Općinskog načelnika. 

Općinski načelnik usaglasiti će se sa isplatama iz 
stava 1. ovog člana ako se izdaci podmire dodatnim 
prihodima ili uštedama na drugim stavkama 
tromjesečnog plana za izvršenje budžeta. 
 

Član 8. 
Služba za privredu, stambeno-komunalne poslove, 
finasije i budžet je obavezna Općinskom načelniku  
dostavljati tromjesečne izvještaje kao i godišnji 
izvještaj o izvršenju Budžeta, a Općinski načelnik je 
obavezan Općinskom vijeću dostavljati izvještaj o 
izvršenju Budžeta, tromjesečno kao i godišnji izvještaj. 

 
Član 9. 

O korištenju sredstava Tekuće rezerve odlučuje 
Općinski načelnik o čemu jednom tromjesečno 
izvještava Općinsko vijeće. 
 

Član 10. 
Ako se tokom godine, na osnovu propisa poveća 

djelokrug  ili  nadležnost  korisnika  što  zahtjeva   i
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povećanje sredstava ili se osnuje novi korisnik, 
sredstva za njegove troškove osiguravaju se iz Tekuće 
rezerve proračuna. 

Ako se tokom godine na temelju propisa smanji 
djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtjeva 
smanjenje sredstava ili se korisnik ukine, neutrošena 
sredstva za njegove troškove prenose se u tekuće 
rezerve Proračuna. 
 

Članak 11. 
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi proračuna 

vračaju se na teret tih prihoda. 
Rješenje o povratu tih prihoda donosi Općinski 

načelnik. 
 

Članak 12. 
Općinski načelnik će posebnim aktom regulirati 

način određivanja i iznos plaća korisnicima Proračuna, 
službenicima  i namještenicima. 

 
Članak 13. 

Općinski načelnik će posebnim aktom regulirati 
naknade koje terete materijalne troškove proračuna. 
 

Članak 14. 
Nadzor nad financijskim, materijalnim i 

računovodstvenim  poslovanjem korisnika, te nad 
zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih 
sredstava vrši Općinski načelnik. 

 
Članak 15. 

Povjerenstvo za proračun, financije i ekonomska 
pitanja prati provedbu izvršenja proračuna i odluka iz 
oblasti financija. 

 
Članak 16. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenim novinama Općine Fojnica“. 

 

povećanje sredstava ili se osnuje novi korisnik, 
sredstva za njegove troškove osiguravaju se iz Tekuće 
rezerve budžeta. 

Ako se tokom godine na osnovu propisa smanji 
djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtjeva 
smanjenje sredstava ili se korisnik ukine, neutrošena 
sredstva za njegove troškove prenose se u tekuće 
rezerve Budžeta. 
 

Član 11. 
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi Budžeta vračaju 

se na teret tih prihoda. 
Rješenje o povratu tih prihoda donosi Općinski 

načelnik. 
 

Član 12. 
Općinski načelnik će posebnim aktom regulisati 

način određivanja i iznos plaća korisnicima Budžeta, 
službenicima  i namještenicima. 

 
Član 13. 

Općinski načelnik će posebnim aktom regulisati 
naknade koje terete materijalne troškove budžeta. 
         

Član 14. 
Nadzor nad finansijskim, materijalnim i 

računovodstvenim  poslovanjem korisnika, te nad 
zakonitošću i svrsishodnom upotrebom budžetskih 
sredstava vrši Općinski načelnik. 
 

Član. 15. 
Komisija  za budžet, finansije i ekonomska pitanja 

prati provođenje izvršenja budžeta i odluka iz oblasti 
finansija“. 
 

Član 16. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenim novinama Općine Fojnica“. 

Broj: 01-05-299-5/10 
Fojnica: 29, ožujka 2010. godine 

 
PREDSJEDNIK                                                                                             

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 
Vinko Protuđer,  v.r. 

__________________________________________________________ 
 

Temeljem članka 66. Zakona o građevnom 
zemljištu (»Službene novine F BiH», broj:25/03) i 
članka 24. Statuta općine Fojnica, broj:01-05-781-4/08 
od 28, kolovoza 2008. godine Općinsko vijeće Fojnica, 
na sjednici održanoj dana 29, ožujka 2010. godine 
donosi: 

O  D  L  U  K  U 
o utvrđivanju prosječne konačne građevne cijene 

m2 korisne stambene površine  
 

Članak 1.  
Utvrđuje se da je prosječna konačna građevna 

cijena m2 korisne stambene površine na području 
općine Fojnica u 2009. godini iznosila 500,00  KM.  
 

Broj: 01-05-299-5/10 
Fojnica: 29.03.2010. godine 
 

PREDSJEDNIK                                                                                             
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Protuđer Vinko,  s.r. 
__________________________________________________________ 
 

Na osnovu člana 66. Zakona o građevinskom 
zemljištu (»Službene novine F BiH», broj:25/03) i 
člana 24. Statuta općine Fojnica, broj:01-05-781-4/08 
od 28.08.2008. godine Općinsko vijeće Fojnica, na 
sjednici održanoj dana 29.03.2010. godine donosi 
 

O  D  L  U  K  U 
o utvrđivanju prosječne konačne građevinske 

cijene m2 korisne stambene površine  
 

Član 1.  
Utvrđuje se da je prosječna konačna građevinska 

cijena m2 korisne stambene površine na području 
općine Fojnica u 2009. godini iznosila  500,00  KM.  
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Članak 2. 
 Prosječna konačna cijena služi kao osnovica za 
utvrđivanje visine rente, odnosno uređenja građevnog  
zemljišta za 2010. godinu. 

 
Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama 
općine Fojnica“. 

 
Broj: 01-05-299-3/10 
Fojnica: 20, ožujka 2010. godine 

 
PREDSJEDNIK                                                                                             

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 
Vinko Protuđer,  v.r. 

__________________________________________________________ 
 

Temeljem članka 24. točka 3. 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, razmatrajući Izvješće o izvršenju proračuna za 
period: 01.01.2009. godine do 31.12.2009. godine (po 
ekonomskoj, organizacijskoj i funkcionalnoj 
klasifikaciji), dostavljeno od Općin-skog  načelnika, 
Općinsko vijeće Fojnica na sjednici održanoj dana 29, 
ožujka 2010. godine donosi: 
 

Z A K LJ U Č A K 
o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna za 
period 1, siječnja do 31, prosinca 2009. godine  

 
I.   Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o 
izvršenju proračuna za period 1, siječnja do 31, 
prosinca  2009. godine (po ekonomskoj, 
organizacijskoj i funkcionalnoj  klasifikaciji). 
 

   Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o 
izvršenju proračuna za period 1, siječnja do 31, 
prosinca 2009. godine (po ekonomskoj, organiza-
cijskoj i funkcionalnoj  klasifikaciji). 
 
III.     Zaključak će se objaviti u „Službenim novinama 
Općine Fojnica“. 
 
Broj: 01-05-299-4/10 
Fojnica: 29, ožujka 2010. godine 

 
PREDSJEDNIK                                                                                             

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 
Vinko Protuđer,  v.r. 

__________________________________________________________ 
 
Temeljem članka 24. točka 18. Statuta općine 

Fojnica broj: 01-05-781-4/08 od 28, kolovoza 2008. 
godine, članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća 
Fojnica, broj: 01-05-781-5/08 od 28, kolovoza 2008. 
godine,  točke 5. Natječaja za izbor članova školskih 
odbora svih osnovnih i srednjih škola KSB, koji je 
raspisalo Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i 
športa Travnik, broj: 01-38-191/10 od 22, veljače 
2010. godine, Općinsko vijeće Fojnica na sjednici 
održanoj 29, ožujka 2010. godine donosi: 

Član 2. 
 Prosječna konačna cijena služi kao osnovica za 
utvrđivanje visine rente, odnosno uređenja 
građevinskog zemljišta za 2010. godinu. 

 
Član 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana donošenja, a objavit će se u „Službenim 
novinama općine Fojnica“. 
 
Broj: 01-05-299-3/10 
Fojnica: 29.03.2010. godine 

 
PREDSJEDNIK                                                                                             

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 
Protuđer Vinko,  s.r. 

   ________________________________________________________ 
 

Na osnovu člana 24. tačka 3. Statuta Općine 
Fojnica, broj: 01-05-781-4/08 od 28.08.2008. godine i  
člana  87. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica, broj: 
01-05-781-5/08 od  28.08.2008. godine, razmatrajući 
Izvještaj o izvršenju budžeta za period: 01.01.2009. 
godinu do 31.12.2009. godine (po ekonomskoj, 
organizacionoj i funkcionalnoj  klasifikaciji), 
dostavljen od Općinskog načelnika, Općinsko vijeće 
Fojnica na sjednici održanoj dana 29.03.2010. godine 
donosi: 
 

Z A K LJ U Č A K 
o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta za 

period 01.01. do 31.12.2009. godine  
 

I.    Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o 
izvršenju budžeta za period 01.01. do 31.12. 2009. 
godine (po ekonomskoj, organizacionoj i 
funkcionalnoj  klasifikaciji). 
 

           Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o 
izvršenju budžeta za period 01.01. do 31.12. 2009. 
godine (po ekonomskoj, organizacionoj i funkcio-
nalnoj  klasifikaciji). 
 
III.   Zaključak će se objaviti u „Službenim 
novinama Općine Fojnica“. 
 
Broj: 01-05-299-4/10 
Fojnica: 29.03.2010. godine 

 
PREDSJEDNIK                                                                                             

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 
Protuđer Vinko,  s.r. 

__________________________________________________________ 
 
Na osnovu člana 24. tačka 18. Statuta općine Fojnica 
broj: 01-05-781-4/08 od 28.08.2008. godine, člana 87. 
Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica, broj: 01-05-781-
5/08 od 28.08.2008. godine,  tačke 5. Natječaja za 
izbor članova školskih odbora svih osnovnih i srednjih 
škola SBK, koji je raspisalo Ministarstvo obrazovanja, 
nauke, kulture i sporta Travnik, broj: 01-38-191/10 od 
22.02.2010. godine, Općinsko vijeće Fojnica na 
sjednici održanoj 29.03.2010. godine donosi: 
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Z A K LJ U Č A K 
o utvrđivanju liste kandidata iz reda lokalne zajed-
nice za školske odbore sa područja općine Fojnica 

 
I.    Utvrđuje se lista kandidata iz reda lokalne 
zajednice za školske odbore sa područja općine 
Fojnica, koji ispunjavaju opće i posebne uvjete defini-
rane točkom 3. Natječaja za izbor članova školskih 
odbora svih osnovnih i srednjih škola KSB, broj: 01-
38-191/10 od 22, veljače 2010. 
 
II.     Kandidati iz reda lokalne zajednice za školske 
odbore sa područja općine Fojnica koji ispunjavaju 
uvjete definirane u točci I. Zaključka su: 
 
a) za Osnovne škole: 

1. OŠ „Ivan Goran Kovačić“ - Miroslav Bošnjak 
2. OŠ „Muhsin Rizvić“          - Zijada Salihagić 

 
b) za Srednje škole: 

1.   „Mješovita srednja škola Zijah Dizdarević“               
                                                  - Omer Avdić 

2.    „Srednja strukovna škola Fojnica“                           
                                                 - Alen Cvjetković 
 
III.   Zaključak će se objaviti u „Službenim novinama 
Općine Fojnica“. 
 
Broj: 01-38-236/10 
Fojnica: 29, ožujka 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK                                                                                             
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vinko Protuđer,  v.r. 
__________________________________________________________ 
 

Temeljem članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća 
Fojnica, broj: 01-05-781-5/08 od 28, kolovoza 2008. 
godine, razmatrajući zahtjev Planinarskog društva 
„Vranica“ Fojnica, za davanje podrške u izgradnji, 
obnovi planinarskog skloništa (kuće) na planini Zec 
općina Fojnica, Općinsko vijeće na sjednici održanoj 
29, ožujka 2010. godine donosi 

 
Z A K LJ U ČA K 

o davanju podrške u izgradnji  planinarskog 
skloništa (kuće) na planini Zec - Općina Fojnica 

 
I.  Općinsko vijeće Fojnica daje podršku Planinarskom 
društvu „Vranica“ Fojnica u izgradnji, odnosno obnovi 
planinarskog skloništa (kuće) na planini Zec - Općina 
Fojnica, na temeljima ranije postojećeg planinarskog 
objekta sa pravom raspolaganja Planinarskog društva 
„Vranica“ Fojnica, na zemljišnoj parceli br. 3953, broj 
k.k. uloška DN 604, K.O. Prokos. 
 
II.     Zaključak će se objaviti u „Službenim 
novinama Općine Fojnica“ 
 
Broj: 01-26-296/10 
Fojnica: 29, ožujka 2010. godine 

 
PREDSJEDNIK                                                                                             

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 
Vinko Protuđer,  v.r. 

Z A K LJ U Č A K 
o utvrđivanju liste kandidata iz reda lokalne zajed-
nice za školske odbore sa područja općine Fojnica 

 
I.    Utvrđuje se lista kandidata iz reda lokalne 
zajednice za školske odbore sa područja općine 
Fojnica, koji ispunjavaju opće i posebne uslove 
definisane tačkom 3. Natječaja za izbor članova 
školskih odbora svih osnovnih i srednjih škola SBK, 
broj: 01-38-191/10 od 22.02.2010. 
 
II.    Kandidati iz reda lokalne zajednice za školske 
odbore sa područja općine Fojnica koji ispunjavaju 
uslove definisane u tačci I. Zaključka su: 
 
a) za Osnovne škole: 

1.   OŠ „Ivan Goran Kovačić“ - Miroslav Bošnjak 
2.    OŠ „Muhsin Rizvić“         - Zijada Salihagić 

 
b) za Srednje škole: 

1.   „Mješovita srednja škola Zijah Dizdarević“          
                                                 - Omer Avdić 

2.   „Srednja strukovna škola Fojnica“                          
                                                  - Alen Cvjetković 
 
III.  Zaključak će se objaviti u „Službenim novinama 
Općine Fojnica“. 
 
Broj: 01-38-236/10 
Fojnica: 29.03.2010. godine 
 

PREDSJEDNIK                                                                                             
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Protuđer Vinko,  s.r.    
__________________________________________________________ 

 
Na osnovu člana 87. Poslovnika Općinskog vijeća 

Fojnica, broj: 01-05-781-5/08 od 28.08.2008. godine, 
razmatrajući zahtjev Planinarskog društva „Vranica“ 
Fojnica za davanje podrške u izgradnji, obnovi 
planinarskog skloništa (kuće) na planini Zec općina 
Fojnica, Općinsko vijeće na sjednici održanoj 29.03. 
2010. godine donosi 

 
Z A K LJ U ČA K 

o davanju podrške u izgradnji  planinarskog 
skloništa (kuće) na planini Zec - Općina Fojnica 

 
I.  Općinsko vijeće Fojnica daje podršku Planinarskom 
društvu „Vranica“ Fojnica u izgradnji, odnosno obnovi 
planinarskog skloništa (kuće) na planini Zec - Općina 
Fojnica, na temeljima ranije postojećeg planinarskog 
objekta sa pravom raspolaganja Planinarskog društva 
„Vranica“ Fojnica, na zemljišnoj parceli br. 3953, broj 
k.k. uloška DN 604, K.O. Prokos. 
 
II.      Zaključak će se objaviti u „Službenim 
novinama Općine Fojnica“. 
 
Broj: 01-26-296/10 
Fojnica: 29.03.2010. godine 

 
PREDSJEDNIK                                                                

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 
Protuđer Vinko,  s.r. 
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Temeljem članka 24. Statuta Općine Fojnica, broj: 
01-5-781-4/08 od 28, kolovoza 2008. godine i  članka 
87. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica, broj: 01-05-
781-5/08 od 28, kolovoza 2008. godine, razmatrajući 
Izvješće o radu u 2009. godini sa planom i programom 
rada za 2010. godinu J.U. za predškolski odgoj  i 
prosvjetu djece Fojnica, dostavljeno od  direktora JU , 
Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 29, ožujka 
2010. godine donijelo je: 

 
Z A K LJ U Č A K 

o usvajanju Izvješća o radu u 2009. godini sa 
planom i programom rada za 2010. godinu J.U. za 

predškolski odgoj  i prosvjetu djece Fojnica 
 

I.     Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o radu 
u 2009. godini sa planom i programom rada za 2010. 
godinu J.U. za predškolski odgoj  i prosvjetu djece 
Fojnica, broj: 10-1 od 23, veljače 2010. godine. 
  
II.     Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o radu 
u 2009. godini sa planom  i programom rada za 2010. 
godinu J.U. za predškolski odgoj  i prosvjetu djece 
Fojnica, broj: 10-1 od 23, veljače 2010. godine.                                                                                                                                                                                                      
 
III. Zaključak će se objaviti u „Službenim novinama 
Općine Fojnica“. 
 
Broj: 01-38-275/10 
Fojnica: 29, ožujka 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK                                                                                             
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vinko Protuđer,  v.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, razmatrajući 
Izvješće o radu OIP-a Fojnica za 2009 i Plan rada  za 
2010. godinu, Općinsko vijeće na sjednici održanoj 
dana 29, ožujka 2010. godine donijelo je: 

 
Z A K LJ U Č A K 

 o usvajanju Izvješća  o radu OIP-a Fojnica za 2009 
i Plana rada  za 2010. godinu  

 
I.     Općinsko vijeće Fojnica usvaja: Izvješće o radu 
OIP-a Fojnica za 2009. godinu, broj: 2-2/2010 od 8, 
siječnja 2010. godine;  Financijsko izvješće OIP-a za 
2009. godinu, broj: 3-2/2010 od 8, siječnja 2010. 
godine; Plan rada OIP-a za 2010. godinu, broj: 4-
2/2010 od 8, siječnja 2010. godine i Financijski plan 
OIP-a za 2010. godinu, broj: 5-2/2010 od 8, siječnja 
2010. godine 

Sastavni dio ovog Zaključka je: Izvješće o radu 
OIP-a Fojnica za 2009. godinu, broj: 2-2/2010 od 8, 
siječnja 2010. godine;  Financijsko izvješće OIP-a za 
2009. godinu, broj: 3-2/2010 od 8, siječnja 2010. 
godine; Plan rada OIP-a za 2010. godinu, broj: 4-
2/2010 od 8, siječnja 2010. godine i Financijski plan 
OIP-a za 2010. godinu, broj: 5-2/2010 od 8, siječnja 
2010. godine 

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica, broj: 
01-5-781-4/08 od 28.08.2008. godine i  člana 87. 
Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica, broj: 01-05-781-
5/08 od 28.08. 2008. godine, razmatrajući Izvještaj o 
radu u 2009. godini sa planom i programom rada za 
2010. godinu J.U. za predškolsko vaspitanje  i 
obrazovanje djece Fojnica, dostavljen od direktora JU, 
.Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 
29.03.2010. godine donijelo je: 

 
Z A K LJ U Č A K 

o usvajanju Izvještaja o radu u 2009. godini sa 
planom i programom rada za 2010. godinu J.U. za 
predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica 

 
I.  Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o radu u 
2009. godini sa planom i programom rada za 2010. 
godinu J.U. za predškolsko vaspitanje  i obrazovanje 
djece Fojnica, broj: 10-1 od 23.02. 2010. godine. 
 
II. Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o radu u 
2009. godini sa planom  i programom rada za 2010. 
godinu J.U. za predškolsko vaspitanje  i obrazovanje 
djece Fojnica, broj: 10-1 od 23.02. 2010. godine. 
 
III. Zaključak će se objaviti u „Službenim novinama 
Općine Fojnica“. 
 
Broj: 01-38-275/10 
Fojnica:29.03.2010. godine 

 
PREDSJEDNIK                                                                  

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 
Protuđer Vinko,  s.r. 

__________________________________________________________ 
 

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, razmatrajući 
Izvještaj  o radu OIK-e Fojnica za 2009 i Plan rada  za 
2010. godinu. od predsjednika OIK-e, Općinsko vijeće 
na sjednici održanoj dana 29.03.2010. godine donijelo 
je: 

Z A K LJ U Č A K 
 o usvajanju Izvještaja  o radu OIK-e Fojnica za 

2009 i Plana rada  za 2010. godinu.  
 
I.   Općinsko vijeće Fojnica usvaja: Izvještaj o radu 
OIK-e Fojnica za 2009. godinu, broj: 2-2/2010 od 
08.01.2010. godine;  Finansijski izvještaj OIK-e za 
2009. godinu, broj: 3-2/2010 od 08.01.2010. godine; 
Plan rada OIK-e za 2010. godinu, broj: 4-2/2010 od 
08.01.2010. godine i Finansijski plan OIK-e za 2010. 
godinu, broj: 5-2/2010 od 08.01.2010. godine. 
 
    Sastavni dio ovog Zaključka je: Izvještaj o radu 
OIK-e Fojnica za 2009. godinu, broj: 2-2/2010 od 
08.01.2010. godine;  Finansijski izvještaj OIK-e za 
2009. godinu, broj: 3-2/2010 od 08.01.2010. godine; 
Plan rada OIK-e za 2010. godinu, broj: 4-2/2010 od 
08.01.2010. godine i Finansijski plan OIK-e za 2010. 
godinu, broj: 5-2/2010 od 08.01.2010. godine. 
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II.   Zaključak će se objaviti u «Službenim novinama 
Općine Fojnica». 
 
Broj: 01-49-62/10 
Fojnica: 29, ožujka.2010. godine 
 

PREDSJEDNIK                                                                                             
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vinko Protuđer,  v.r. 
__________________________________________________________ 
 

Temeljem članka 73. Statuta općine Fojnica, 
broj:01-05-781-4/08 od 28, kolovoza 2008. godine, 
članka 3. i 4. Odluke o provedbi izbora u Mjesnoj 
zajednici Fojnica, broj: 01-05-572-4/09 od 2, srpnja 
2009. godine i Informacije Službe za opću upravu, 
društvene djelatnosti, civilnu zaštitu i zajedničke 
poslove i Povjerenstva za poslove mjesnih zajednica, 
broj: 06-49-298/10 od 15, ožujka 2010. godine, 
razmatrane na Općinskom vijeću Fojnica dana 29, 
ožujka 2010. godine, Predsjednik Općinskog vijeća 
Fojnica i Općinski načelnik donose: 

 
O D L U K U 

o potvrđivanju  izbora  za članove Vijeća Mjesne 
zajednice Fojnica 

 
Članak 1.  

Ovom Odlukom  potvrđuju se rezultati izbora za 
članove Vijeća u Mjesnoj zajednici Fojnica. 

 
Članak 2. 

Vijeće Mjesne zajednice Fojnica podijeljeno na 
šest podružnica broji sedamnaest članova u koje su 
izabrani: Nikola Vicić, Zvonko Grubešić, Dominko 
Cvjetković, Asim Zahirović, Milorad Markanović, 
Marijan Cvjetković, Ajdin Memija, Ivica (Branka) 
Glavočević, Emir Aletić, Ešref Kučuk, Šejla 
Imamović, Mirsad Buharalija, Ranko Kutleša, Alija 
Pamić, Kemal Bukvić, Emir Mešanović i Jozo 
Mijatović. 

Članak 3. 
 Za predsjednika Vijeća Mjesne zajednice Fojnica 
imenovan je Kemal Bukvić, a za  zamjenika predsjed-
nika Vijeća Mjesne zajednice Fojnica imenovan je 
Nikola Vicić. 

Članak 4. 
Mandat, zadaci, način rada i odlučivanja Vijeća 

Mjesne zajednice i Predsjednika Mjesne zajednice 
definiran je odredbama VIII., točka 1. i 2. Statuta 
Općine Fojnica.                  
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

donošenja i objavit će se u „Službenim novinama 
Općine Fojnica“.  
 
Broj: 01-49-593/10 
Fojnica: 13.04.2010. godine 

 
PREDSJEDNIK                                                                                             

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 
Vinko Protuđer,  v.r. 

II.   Zaključak će se objaviti u «Službenim novinama 
Općine Fojnica». 
 
Broj: 01-49-62/10 
Fojnica: 29.03.2010. godine 
 

PREDSJEDNIK                                                                                             
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Protuđer Vinko,  s.r. 
__________________________________________________________ 
 

Na osnovu člana 73. Statuta općine Fojnica 
broj:01-05-781-4/08 od 28.08.2008. godine, člana 3. i 
4. Odluke o provođenju izbora u Mjesnoj zajednici 
Fojnica, broj: 01-05-572-4/09 od 02.07.2009. godine i 
Informacije Službe za opću upravu, društvene 
djelatnosti, civilnu zaštitu i zajedničke poslove i 
Komisije za poslove mjesnih zajednica, broj: 06-49-
298/10 od 15.03.2010. godine, razmatrane na 
Općinskom vijeću Fojnica dana 29.03.2010. godine, 
Predsjednik Općinskog vijeća Fojnica i Općinski 
načelni donose: 
 

O D L U K U 
o potvrđivanju izbora  za članove Savjeta Mjesne 

zajednice Fojnica 
 

Član 1.  
Ovom Odlukom  potvrđuju se rezultati izbora za 

članove Savjeta u Mjesnoj zajednici Fojnica. 
 

Član  2. 
Savjet Mjesne zajednice Fojnica podijeljen na šest 

podružnica broji sedamnaest članova u koji su izbrani: 
Vicić Nikola, Grubešić Zvonko, Cvjetković Dominko, 
Asim Zahirović,  Markanović Milorad, Cvjetković 
Marijan, Memija Ajdin, Glavočević (Branka) Ivica, 
Aletić Emir,  Kučuk Ešref, Imamović Šejla, Buharalija 
Mirsad, Kutleša Ranko, Pamić Alija, Bukvić Kemal,  
Mešanović Emir i Mijatović Jozo. 
 

Član 3. 
 Za predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Fojnica 
imenovan je Bukvić Kemal, a za  zamjenika predsjed-
nika Savjeta Mjesne zajednice Fojnica imenovan je 
Vicić Nikola. 

Član 4. 
Mandat, zadaci, način rada i odlučivanja Savjeta 

Mjesne zajednice i Predsjednika Mjesne zajednice 
definisan je odredbama VIII., tačka 1. i 2. Statuta 
Općine Fojnica.                  
 

Član 5. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

donošenje i objavit će se u „Službenim novinama 
Općine Fojnica“.  
 
Broj: 01-49-593/10 
Fojnica, 13.04.2010. godine 
 

PREDSJEDNIK                                                                                             
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Protuđer Vinko,  s.r. 


