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Službene novine Općine Fojnica

Temeljem članka 4. Zakona o prekršajima
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 31/06),
Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 32/09), Zakona o
trgovini („Službene novine Federacije BiH“, broj:
64/04), Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/09),
i članka 24. Statuta općine Fojnica, Općinsko vijeće
Fojnica, na sjednici održanoj dana 11, svibnja 2010
godine donosi:

Broj 5

30.06.2010. godine

Na osnovu člana 4. Zakona o prekršajima
(„Službene novine Federacije BiH“, broj:31/06),
Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 32/09), Zakona o
trgovini („Službene novine Federacije BiH“, broj:
64/04), Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima
(„ Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/09), i
člana 24. Statuta općine Fojnica, Općinsko vijeće
Fojnica, na sjednici održanoj dana 11.05.2010.
godine donosi:

ODLUKU

ODLUKU

O RADNOM VREMENU

O RADNOM VREMENU

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se radno vrijeme na
području općine Fojnica u oblasti ugostiteljstva,
trgovine, obrta, turizma, zdravstva, poštanskog
prometa i veza, bankarskih usluga, gospodarskih
društava i ostalih djelatnosti.

Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se radno vrijeme na
području općine Fojnica u oblasti ugostiteljstva,
trgovine, obrta, turizma, zdravstva, poštanskog
prometa i veza, bankarskih usluga, privrednih
društava i ostalih djelatnosti.

Članak 2.
Radno vrijeme u smislu ove Odluke smatra
se radno vrijeme u kojem poslovni subjekti iz
članka 1. ove Odluke
mogu biti
otvoreni,
vršiti i pružati usluge građanima sukladno svom
predmetu poslovanja.

Član 2.
Radno vrijeme u smislu ove Odluke smatra
se radno vrijeme u kojem poslovni subjekti iz
člana 1. ove Odluke mogu biti otvoreni, vršiti
i pružati usluge građanima u skladu sa svojim
predmetom poslovanja.

Članak 3.
Radno vrijeme poslovnih subjekata mora biti
istaknuto
na vidnom mjestu
na ulazu u
poslovne prostorije.

Član 3.
Radno vrijeme poslovnih subjekata mora biti
istaknuto
na vidnom mjestu
na ulazu u
poslovne prostorije.

1. RADNO VRIJEME PRODAVAONICA

1. RADNO VRIJEME PRODAVNICA

Članak 4.
Prodavaonice (veleprodaja i maloprodaja)
posluju najmanje 6 radnih dana u tjednu.
Radno vrijeme traje najmanje 7 sati dnevno
i utvrđuje se u intervalu od 6,00 do 23,00 sata.
U dane praznika i nedjeljom moraju biti
otvorene prodavaonice za prodaju na malo
osnovnih prehrambenih proizvoda (voća, povrća,
kruha, peciva, mesa, jaja, mlijeka), kao i
prodavaonica tiska i to najmanje 4 sata prije podne.

Član 4.
Prodavnice (veleprodaja i maloprodaja) posluju
najmanje 6 radnih dana u sedmici.
Radno vrijeme traje najmanje 7 sati dnevno
i utvrđuje se u intervalu od 6,00 do 23,00 sata.
U dane praznika i nedjeljom moraju biti
otvorene prodavnice
za prodaju na malo
osnovnih prehrambenih proizvoda (voća , povrća,
kruha, peciva, mesa, jaja, mlijeka), kao i prodavnica
štampe i to najmanje 4 sata prije podne.

Članak 5.
Benzinske crpke moraju biti otvorene svakim
radnim danom od 6,00 do 23,00 sata a nedjeljom
i praznikom najmanje 4 sata prije podne.

Član 5.
Benzinske pumpe moraju biti otvorene svakim
radnim danom od 6,00 do 23,00 sata 0nedjeljom
i praznikom najmanje 4 sata prije podne.

2. RADNO VRIJEME UGOSTITELJSKIH RADNJI

2. RADNO VRIJEME UGOSTITELJSKIH RADNJI

Članak 6.
Ugostiteljski objekti na području općine Fojnica
posluju tijekom dana, a razvrstavaju se u slijedeće
skupine:

Član 6.
Ugostiteljski objekti na području općine Fojnica
posluju u toku dana, a razvrstavaju se u sljedeće
skupine:

- hoteli, moteli, prenoćišta i pansioni od 05-24,00
sata,

- hoteli, moteli, prenoćišta i pansioni od 05-24,00
sata,
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- disko klubovi od 19,00 - 24,00 sata,
- noćni klubovi i noćni barovi od 20,00 - 02,00
sata poslije ponoći,
- ostali ugostiteljski objekti (buffet, kafane, kantine
i pripremnice obroka-cetering) radno vrijeme se
utvrđuje u intervalu od 06,00- 23,00 sata u
zimskom, a do 24,00 sata u ljetnom periodu.

- disko klubovi od 19,00 - 24,00 sata,
- noćni klubovi i noćni barovi od 20,00 - 02,00
sata poslije ponoći,
- ostali ugostiteljski objekti (buffet, kafane, kantine
i pripremnice obroka-cetering) radno vrijeme se
utvrđuje u intervalu od 06,00- 23,00 sata u
zimskom, a do 24,00 sata u ljetnom periodu.

„Za sve vrste ugostiteljskih objekata u
opravdanim slučajevima i na temelju izdanog
rješenja od nadležne općinske službe može se
utvrditi i duže radno vrijeme, utvrđeno u članku
6. Odluke o radnom vremenu i to do 02,00 sata
poslije ponoći.“

„Za sve vrste ugostiteljskih objekata u
opravdanim slučajevima i na osnovu izdanog
rješenja od nadležne općinske službe može se
utvrditi i duže radno vrijeme, utvrđeno u članu
6. Odluke o radnom vremenu i to do 02,00 sata
poslije ponoći.“

Članak 7.
Rješenje o produženom radnom vremenu izdat
će se vlasniku ugostiteljskog objekta ako priloži
slijedeće dokaze:
- dokaz da u posljednih 6 mjeseci nije bilo
narušavanja javnog reda i mira,
- dokaz da u posljednih 6 mjeseci nisu imali
prijavu podnesenih od strane inspekcijskih službi
po bilo kom osnovu,
- da nema pismenih primjedbi (Peticije) građana
na rad ugostiteljskog objekta,
- suglasnost Mjesne zajednice u kojoj se nalazi
objekat.

Član 7.
Rješenje o produženom radnom vremenu izdat
će se vlasniku ugostiteljskog objekta ako priloži
sljedeće dokaze:
- dokaz da u posljednih 6 mjeseci nije bilo
narušavanja javnog reda i mira,
- dokaz da u posljednih 6 mjeseci nisu imali
prijavu podnesenih
od strane inspekcijskih
službi po bilo kom osnovu,
- da nema
pismenih primjedbi ( Peticije)
građana na rad ugostiteljskog objekta,
- saglasnost Mjesne zajednice u kojoj se nalazi
objekat.

3. RADNO VRIJEME OBRTNIČKE DJELATNOSTI

3. RADNO VRIJEME OBRTNIČKE DJELATNOSTI

Članak 8.
Objekti u kojima se obavljao brtnička djelatnost
radno vrijeme traje najmanje 7 sati dnevno i
utvrđuje se u intervalu od 06,00 do 23,00 sata.
Obrtničke radnje moraju svoje radno vrijeme
prilagoditi potrebama i interesima građana ali
ne može biti kraće od 3 sata prije podne i 4 sata
poslije podne.

Član 8.
Objekti u kojima se obavlja obrtnička djelatnost
radno vrijeme traje najmanje 7 sati dnevno i
utvrđuje se u intervalu od 06,00 do 23,00 sata.
Obrtničke radnje moraju svoje radno vrijeme
prilagoditi potrebama i interesima građana ali ne
može biti kraće od 3 sata prije podne i 4 sata
poslije podne.

4. RADNO VRIJEME SLUŽBI ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE

4. RADNO VRIJEME SLUŽBI ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE

Članak 9.
Minimalno radno vrijeme službi zdravstvene
zaštite i ljekarni ne može biti kraće od 3 sata
prije podne i 4 sata poslije podne
U neradne dane i praznicima mora raditi
najmanje jedna ljekarna od 8,00 do 12,00 sati, a
raspored rada utvrditi će nadležna općinska
služba.

Član 9.
Minimalno radno vrijeme službi zdravstvene
zaštite i apoteka ne može biti kraće od 3 sata
prije podne i 4 sata poslije podne
U neradne dane i praznicima mora raditi
najmanje jedna apoteka od 8,00 do 12,00 sati,
a raspored rada utvrditi će nadležna općinska
služba.

Članak 10.
Dom zdravlja je dužan obezbjediti dežurne
službe u neradne dane u trajanju 24 sata
neprekidno.
Banke, pošta, elektrodistribucija i ostala javna
poduzeća dužni su svoje radno vrijeme kao i
dežurstva prilagoditi potrebama i interesima
građana.

Član 10.
Dom zdravlja je dužan obezbjediti dežurne
službe u neradne dane u trajanju 24 sata
neprekidno.
Banke, pošta, elektrodistribucija i ostala javna
preduzeća dužne su svoje radno vrijeme kao i
dežurstva prilagoditi potrebama i interesima
građana.
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5. NADZOR I UPRAVNE MJERE

5. NADZOR I UPRAVNE MJERE

Članak 11.
Nadzor nad provedbom odredaba ove Odluke
vršit će kantonalna inspekcija i Policijska uprava
Fojnica.

Član 11.
Nadzor nad provođenjem odredaba ove Odluke
vršit će kantonalna inspekcija i Policijska uprava
Fojnica.

6. KAZNENE ODREDBE

6. KAZNENE ODREDBE

Članak 12.
Novčanom kaznom od 200,00 do 2.000,00 KM
kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi, te
fizička osoba u iznosu od 150,00 do 1.500,00
KM ukoliko:
- radno vrijeme odredi suprotno odredbama ove
Odluke,
- na vidno mjesto ne istakne obavijest o radnom
vremenu,
- ne obezbjedi obavljanje svoje djelatnosti u dane
praznika i nedjeljom kako je regulirano ovom
Odlukom,
- da svojim radom remeti javni red i mir,
- posluje duže od vremena predviđenog ovom
Odlukom, a bez odobrenja nadležnog tijela.

Član 12.
Novčanom kaznom od 200,00 do 2.000,00 KM
kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu, te
fizičko lice u iznosu od 150,00 do 1.500,00 KM
ukoliko:
- radno vrijeme odredi suprotno odredbama ove
Odluke,
- na vidno mjesto ne istakne obavijest o radnom
vremenu,
- ne obezbjedi obavljanje svoje djelatnosti u dane
praznika i nedjeljom kako je regulisano ovom
Odlukom,
- da svojim radom remeti javni red i mir,
- posluje duže od vremena predviđenog ovom
Odlukom, a bez odobrenja nadležnog organa.

Članak 13.
Za prekršaje utvrđene u članku 12. ove Odluke,
ako se ponove u roku od jedne godine od
pravomoćnosti prvog rješenja o prekršaju, uz
novčanu kaznu, izreći će se i zaštitna mjera
zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju do šest
mjeseci i za fizičku i za pravnu osobu.

Član 13.
Za prekršaje utvrđene u čl. 12. ove Odluke, ako
se ponove u roku od jedne godine od pravomoćnosti
prvog rješenja o prekršaju, uz novčanu kaznu,
izreći će se i zaštitna mjera zabrane obavljanja
djelatnosti u trajanju do šest mjeseci i za fizičko
i za pravno lice.

7. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

7. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.
Sve privatne radnje, pravne osobe, javna
poduzeća i ostali subjekti na koje se odnosi ova
Odluka dužni su u roku od 30 dana svoje radno
vrijeme uskladiti sa odredbama ove Odluke od dana
njenog stupanja na snagu.

Član 14.
Sve privatne radnje, pravne osobe, javna
preduzeća i ostali subjekti na koje se odnosi ova
Odluka dužni su u roku od 30 dana svoje radno
vrijeme uskladiti sa odredbama ove Odluke od
dana njenog stupanja na snagu.

Članak 15.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da
važi Odluka o radnom vremenu na području općine
Fojnica broj: 01-05-301/02 od 20, lipnja 2002.
godine.

Član 15.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da
važi Odluka o radnom vremenu na području općine
Fojnica broj:01-05-301/02 od 20.6.2002.godine.

Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenim novinama općine
Fojnica“.
Broj: 01-05-468-4/10
Fojnica:11, svibnja 2010. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, v.r.

Član 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „ Službenim novinama općine
Fojnica“.
Broj:01-05-468-4/10
Fojnica: 11.05.2010. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, s.r.
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Na temelju članka 9. do 24. Zakona o proračunu u Federaciji Bosne i Hercegovine («Sl. novine F
BiH», broj:19/06 i 76/08), članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH («Sl.
novine F BiH», broj:49/06) i članka 24. stavak 3.
Statuta općine Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica na
sjednici održanoj 11, svibnja 2010.godine, donosi:
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Na osnovu člana 9. do 24. Zakona o budžetu u
Federaciji Bosne i Hercegovine («Sl. novine F
BiH», broj:19/06 i 76/08), člana 13. Zakona o
principima lokalne samouprave u Federaciji BiH
(«Sl. novine F BiH», broj:49/06) i člana 24. stava 3.
Statuta općine Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica na
sjednici održanoj 11, maja.2010.godine, donosi:

PRORAČUNSKI KALENDAR

BUDŽETSKI KALENDAR

OPĆINE FOJNICA ZA IZRADU I DONOŠENJE
PRORAČUNA ZA 2011.GODINU I OKVIRNOG
PLANA ZA PERIOD 2011 - 2013. GODINE

OPĆINE FOJNICA ZA IZRADU I DONOŠENJE
BUDŽETA ZA 2011.GODINU I OKVIRNOG
PLANA ZA PERIOD 2011 - 2013. GODINE
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O P I S
Izvješće o gospodarskoj i fiskalnoj politici
za 2009. do 2011.g.
Izrada smjernica za
izradu proračuna
2009. do 2011.g.
Analiza i izrada
okvirnog proračuna
Usvajanje smjernica
za izradu proračuna
Priprema i izrada
naputka za izradu
proračuna
Upućivanje zahtjeva
korisnicima za sredstvima u proračunu
Analiza prihoda i rashoda iz prethodne g. i
rad na procjeni istih
za naredni proračun
Pružanje naputka i savjeta - pomoć korisnicima na izradi f. plana
Dostava zahtjeva za
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financijskog plana
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proračuna
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Izrada nacrta
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Izrada nacrta proračuna po obavljenoj javnoj raspravi
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Izrada prijedloga
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Služba za
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Služba za
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gospodarstvo
i financije

Korisnici
proračunskih
sredstava
Služba za
financije
Služba za
financije
Općinski
načelnik
Služba za
financije
Mjesne zajednice, klubovi,
građani
Služba za
gospodarstvo
i financije
Opć. načelnik i
klubovi stran.
Služba za gospodarstvo i fin.
Služba za
gospodarstvo
i financije

O P I S
Izvještaj o privrednoj
i fiskalnoj politici za
2009. do 2011.g.
Izrada smjernica za
izradu budžeta 2009.
do 2011.g.
Analiza i izrada
okvirnog budžeta
Usvajanje smjernica
za izradu budžeta
Priprema i izrada
uputstva za izradu
budžeta
Upućivanje zahtjeva
korisnicima za sredstvima u budžetu
Analiza prihoda i rashoda iz prethodne g. i
rad na procjeni istih
za naredni budžet
Pružanje uputstva i savjeta - pomoć korisnicima na izradi f. plana
Dostava zahtjeva za
sredstvima u budžetu
od strane korisnika
Izrada prednacrta
finansijskog plana
Izrada prednacrta
budžeta
Razmatranje
prednacrta budžeta
Izrada nacrta
budžeta
Rasprava po nacrtu
budžeta
Izrada nacrta budžeta
po obavljenoj javnoj
raspravi
Razmatranje prijedloga nacrta budžeta
Izrada prijedloga
budžeta
Izrada prijedloga
odluke o izvršenju
budžeta

Nosilac
aktivnosti

Rokovi

Općinski
načelnik

10.05

Služba za
privredu i
finansije
Služba za
privredu i
finansije
Općinski
načelnik
Služba za
privredu i
finansije
Služba za
privredu i
finansije

15.05.

20.05.
15.06.
20.06.

01.07.

Služba za
privredu i
finansije

15.07.

Služba za
finansije

31.07.

Korisnici
budžetskih
sredstava
Služba za
finansije
Služba za
finansije
Općinski
načelnik
Služba za
finansije
Mjesne zajednice, klubovi,
građani
Služba za
privredu i
finansije
Opć. načelnik i
klubovi stran.
Služba za
privredu i fin.
Služba za
privredu i
finansije

05.08.
31.08.
15.09.
25.09.
05.10.
05.11.

10.11.
12.11.
15.11.
15.11.
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19

20

21
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Izrada prijedloga odluke o privremenom
financiranju ukoliko
se proračun ne bi
donio do kraja godine
Usvajanje prijedloga
proračuna i odluke o
izvršenju proračuna
Usvajanje odluke o
privremenom financiranju ukoliko se
proračun ne donese do
kraja godine

22

Izrada konačnog
proračuna

23

Objavljivanje
usvojenog proračuna

24

25

26

Dostava podataka
korisnicima po
usvojenom proračunu
Izrada mjesečnog
plana trošenja
sredstava proračuna
Izrada tromjesečnog
plana trošenja
sredstava proračuna

27

Dostava proračuna
nadležnim tijelima

28

Izrada izvješća o
izvršenju proračuna

29
30
31

Izrada izvješća o
izvršenju proračuna
po tromjesečjima
Usvajanje izvješća o
izvršenju proračuna
Usvajanje izvješća o
izvršenju proračuna
po tromjesečjima

Broj 5
Izrada prijedloga odluke o privremenom
finansiranju ukoliko
se budžet ne bi donio
do kraja godine
Usvajanje prijedloga
budžeta i odluke o
izvršenju budžeta
Usvajanje odluke o
privremenom finansiranju ukoliko se
budžet ne donese do
kraja godine

Služba za
gospodarstvo
i financije

25.11.

19

Općinsko
vijeće

31.12.

20

Općinsko
vijeće

31.12.

21

10.01.

22

Izrada konačnog
budžeta

15.01.

23

Objavljivanje
usvojenog budžeta

20.01.

24

31.01.

25

08.02.

26

10.02.

27

Dostava budžeta
nadležnim organima

28.02.

28

Izrada izvještaja o
izvršenju budžeta

30.dana

29

30.04.

30

60.dana

31

Služba za
gospodarstvo
i financije
Ured načelnika i predsjednika OV
Služba za
gospodarstvo
i financije
Služba za
gospodarstvo
i financije
Služba za
gospodarstvo
i financije
Služba za
gospodarstvo
i financije
Služba za
gospodarstvo
i financije
Služba za
gospodarstvo
i financije
Općinsko
vijeće
Općinsko
vijeće

Dostava podataka
korisnicima po
usvojenom budžetu
Izrada mjesečnog
plana trošenja
sredstava budžeta
Izrada tromjesečnog
plana trošenja
sredstava budžeta

Izrada izvještaja o
izvršenju budžeta po
tromjesečjima
Usvajanje izvještaja o
izvršenju budžeta
Usvajanje izvještaja o
izvršenju budžeta po
tromjesečjima

30.06.2010. godine
Služba za
privredu i
finansije

25.11.

Općinsko
vijeće

31.12.

Općinsko
vijeće

31.12.

Služba za
privredu i
finansije
Ured načelnika i predsjednika OV
Služba za
privredu i
finansije
Služba za
privredu i
finansije
Služba za
privredu i
finansije
Služba za
privredu i
finansije
Služba za
privredu i
finansije
Služba za
privredu i
finansije
Općinsko
vijeće
Općinsko
vijeće

10.01.

15.01.

20.01.

31.01.

08.02.

10.02.

28.02.

30.dana
30.04.
60.dana

Sukladno odredbama Zakona o proračunu u
Federaciji BiH općine su dužne da donesu
Proračunski kalendar u 2010. godini za proračun
2011. i okvirni plan za period 2011. do 2013.
godine. U tom smislu Služba za financije i
zajedničke poslove je sačinila ovaj kalendar i
dostavila ga Općinskom načelniku na usvajanje.

U skladu sa odredbama Zakona o budžetu u
Federaciji BiH općine su dužne da donesu
Budžetski kalendar u 2010. godini za budžet 2011. i
okvirni plan za period 2011. do 2013. godine. U
tom smislu Služba za finansije i zajedničke poslove
je sačinila ovaj kalendar i dostavila ga Općinskom
načelniku na usvajanje.

Proračunskim kalendarom utvrđuju se aktivnosti koje su neophodne pri planiranju, izradi i usvajanju proračuna, rokovi, nositelji aktivnosti kao i
odgovornosti osoba koje sudjeluju u ovoj
aktivnosti.

Budžetskim kalendarom utvrđuju se aktivnosti
koje su neophodne pri planiranju, izradi i usvajanju
budžeta, rokovi, nosioci aktivnosti kao i odgovornosti lica koja učestvuju u ovoj aktivnosti.

Prve aktivnosti koje se vrše polaze od izrade
smjernica za izradu proračuna, analizi i procjeni
prihoda i rashoda iz prethodne godine koji su temelj
za izradu proračuna za naredni period.

Prve aktivnosti koje se vrše polaze od izrade
smjernica za izradu budžeta, analizi i procjeni
prihoda i rashoda iz prethodne godine koji su
osnova za izradu budžeta za naredni period.

30.06.2010. godine
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Dokument okvirnog proračuna zasniva se na
procjeni gospodarskog razvoja socijalnog sektora,
makroekonomskih indikatora i prognozi prihoda i
rashoda za godine Dokumenta okvirnog proračuna.
Izvješća o gospodarskoj i fiskalnoj politici za
tekuću godinu, plan za slijedeću proračunsku
godinu i procjena razvoja za naredne dvije godine.
Plan razvoja programa se usklađuje svake godine
sukladno utvrđenom dinamikom ulaganja, a na
temelju Dokumenta okvirnog proračuna.

Dokument okvirnog budžeta zasniva se na
procjeni privrednog razvoja socijalnog sektora,
makroekonomskih indikatora i prognozi prihoda i
rashoda za godine Dokumenta okvirnog budžeta.
Izvještaje o privrednoj i fiskalnoj politici za tekuću
godinu, plan za slijedeću budžetsku godinu i
procjena razvoja za naredne dvije godine. Plan
razvoja programa se usklađuje svake godine u
skladu sa utvrđenom dinamikom ulaganja, a na
osnovu Dokumenta okvirnog budžeta.

Budući korisnici izrađuju prijedlog svog
razvojnog programa i sa obrazloženjem dostavlja
nadležnoj službi sa prijedlogom financijskog plana.

Budući korisnici izrađuju prijedlog svog
razvojnog programa i sa obrazloženjem dostavlja
nadležnoj službi sa prijedlogom finansijskog plana.

Služba za gospodarstvo i financije izrađuje
zajednički prijedlog plana koji mora biti usklađen
sa prijedlogom proračuna, zatim konsultira se sa
korisnicima po istim i predlaže visinu potrebnih
sredstava za svakog korisnika. Zahtjeve korisnika
za sredstvima u proračunu razmatra i procjenjuje
Služba za gospodarstvo i financije.

Služba za privredu i finansije izrađuje
zajednički prijedlog plana koji mora biti usklađen
sa prijedlogom budžeta, zatim konsultuje se sa
korisnicima po istim i predlaže visinu potrebnih
sredstava za svakog korisnika. Zahtjeve korisnika
za sredstvima u budžetu razmatra i procjenjuje
Služba za privredu i finansije.

Aktivnosti koje je neophodno izvršiti utvrđuju
se proračunskim kalendarom od same izrade
prednacrta proračuna do konačnog usvajanja.
U slučaju da se do konca godine ne može
usvojiti proračun za narednu godinu priprema se i
donosi odluka o privremenom financiranju, a
najviše za tri mjeseca naredne godine u visini
prihoda koji su potrebni za financiranje za taj
period.

Aktivnosti koje je neophodno izvršiti utvrđuju
se budžetskim kalendarom od same izrade
prednacrta budžeta do konačnog usvajanja.
U slučaju da se do konca godine ne može
usvojiti budžet za narednu godinu priprema se i
donosi odluka o privremenom finansiranju, a
najviše za tri mjeseca naredne godine u visini
prihoda koji su potrebni za finansiranje za taj
period.

Proračun se mora usvojiti najkasnije do 31.
ožujka. Ako se do tada ne usvoji neće se realizirati
rashodi u bilo koju svrhu osim otplate dugova zajmova. Nakon donošenja proračuna Služba za
gospodarstvo i financije je dužna obavijestiti proračunske korisnike o odobrenim sredstvima i
alokacije proračunskih sredstava po vremenskim
razdobljima.

Budžet se mora usvojiti najkasnije do 31.
marta. Ako se do tada ne usvoji neće se realizovati
rashodi u bilo koju svrhu osim otplate dugova zajmova. Nakon donošenja budžeta Služba za
privredu i finansije je dužna obavijestiti budžetske
korisnike o odobrenim sredstvima i alokacije
budžetskih sredstava po vremenskim razdobljima.

Proračun se izvršava na temelju mjesečnih i
tromjesečnih planova izvršenja proračuna alokacijama.
Služba za gospodarstvo i financije izrađuje
mjesečni i tromjesečni plan izvršenja proračuna.
Proračun se objavljuje u roku od 10 dana od
dana donošenja.
PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI
NA IZRADI PRORAČUNA
1. OPĆINSKO VIJEĆE
Općinsko vijeće je dužno da ponuđeni prijedlog
proračuna razmatra i usvoji u utvrđenom roku.
Stara se o pravilnom izvješćivanju o izvršenju
proračuna. Utvrđuje programsku politiku i
prioritete u financiranju. Vrši informiranje javnosti

Budžet se izvršava na osnovu mjesečnih i
tromjesečnih planova izvršenja budžeta alokacijama.
Služba za privredu i finansije izrađuje mjesečni
i tromjesečni plan izvršenja budžeta.
Budžet se objavljuje u roku od 10 dana od dana
donošenja.
PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI
NA IZRADI BUDŽETA
1. OPĆINSKO VIJEĆE
Općinsko vijeće je dužno da ponuđeni prijedlog
budžeta razmatra i usvoji u utvrđenom roku. Stara
se o pravilnom izvještavanju o izvršenju budžeta.
Utvrđuje programsku politiku i prioritete u finansiranju. Vrši informisanje javnosti o budžetskoj
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politici. Nadzire programe, projekte koji se
finansiranju iz budžeta.
2. OPĆINSKI NAČELNIK

Zauzima stav koji je u interesu građana o
proračunu i proračunskoj politici. Stara se da
materijali moraju biti dostavljeni Općinskom vijeću
osam dana prije sjednice. Snosi odgovornost za
uspjeh u funkcioniranju općine. Poduzima sve
mjere da se javna rasprava o proračunu održi na
vrijeme. Vodi aktivnosti na razvoju strategije o
informiranju javnosti. Prati i analizira i kontrolira
trošenje proračunskih sredstava.
Priprema, razmatra nacrt proračuna i upućuje
Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
Također priprema prijedlog proračuna po
objavljenoj raspravi i upućuje Općinskom vijeću na
usvajanje. Prati i analizira realizaciju proračuna i
vrši nadzor nad istim.

Zauzima stav koji je u interesu građana o
budžetu i budžetskoj politici. Stara se da materijali
moraju biti dostavljeni Općinskom vijeću osam
dana prije sjednice. Snosi odgovornost za uspjeh u
funkcionisanju općine. Poduzima sve mjere da se
javna rasprava o budžetu održi na vrijeme. Vodi
aktivnosti na razvoju strategije o informisanju
javnosti. Prati i analizira i kontroliše trošenje
budžetskih sredstava.
Priprema, razmatra nacrt budžeta i upućuje
Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
Također priprema prijedlog budžeta po objavljenoj
raspravi i upućuje Općinskom vijeću na usvajanje.
Prati i analizira realizaciju budžeta i vrši nadzor nad
istim.

3. SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE

3. SLUŽBA ZA PRIVREDU I FINANSIJE

Ova Služba ima značajne dužnosti u pripremi
proračuna. Naime sve aktivnosti oko izrade
proračuna potiču od ove službe i ista poduzima sve
mjere da se proračun blagovremeno pripremi i
donese. Služba priprema naputke, smjernice,
prednacrte proračuna, organizira javnu raspravu i
pruža stručnu pomoć vezano za donošenje
proračuna.
Služba za gospodarstvo i financije izrađuje
prijedlog proračuna i dostavlja ga Općinskom
načelniku na razmatranje. Vrši stalni kontakt
između službe i načelnika, predsjednika Općinskog
vijeća i drugih službi kao i suradnju sa višim
tijelima. Vrši neposredno trošenje sredstava
sukladno utvrđenim mjesečnim i tromjesečnim
planovima. Pored ovog Služba izrađuje sve
potrebne analize, informacije i izvješća i dostavlja
ih nadležnim tijelima.

Ova Služba ima značajne dužnosti u pripremi
budžeta. Naime sve aktivnosti oko izrade budžeta
potiču od ove službe i ista poduzima sve mjere da
se budžet blagovremeno pripremi i donese. Služba
priprema uputstva, smjernice, prednacrte budžeta,
organizira javnu raspravu i pruža stručnu pomoć
vezano za donošenje budžeta.
Služba za privredu i finansije izrađuje prijedlog
budžeta i dostavlja ga Općinskom načelniku na
razmatranje. Vrši stalni kontakt između službe i
načelnika, predsjednika Općinskog vijeća i drugih
službi kao i saradnju sa višim organima. Vrši
neposredno trošenje sredstava u skladu sa
utvrđenim mjesečnim i tromjesečnim planovima.
Pored ovog Služba izrađuje sve potrebne analize,
informacije i izvještaje i dostavlja ih nadležnim
organima.

4. PRORAČUNSKI KORISNICI
Pri izradi proračuna proračunski korisnici
imaju ključnu ulogu. Naime oni su dužni da realno
prikažu svoje potrebe sa potrebnim proračunskim
sredstvima i da dostave potrebnu dokumentaciju uz
svoj zahtjev. Oni su dužni da redovno informiraju
nadležna tijela o izvršenju rashoda. Dužni su da
pruže svoj doprinos oko vođenja javne rasprave o
proračunu. Dužni su da se pridržavaju određenih
rokova za izradu svojih financijskih planova.
5. KLUBOVI VIJEĆNIKA
Oko izrade proračuna klubovi vijećnika trebaju
da vode određene aktivnosti. Naime klubovi
vijećnika trebaju kada prime materijale da upoznaju

4. BUDŽETSKI KORISNICI
Pri izradi budžeta budžetski korisnici imaju
ključnu ulogu. Naime oni su dužni da realno
prikažu svoje potrebe sa potrebnim budžetskim
sredstvima i da dostave potrebnu dokumentaciju uz
svoj zahtjev. Oni su dužni da redovno informišu
nadležne organe o izvršenju rashoda. Dužni su da
pruže svoj doprinos oko vođenja javne rasprave o
budžetu. Dužni su da se pridržavaju određenih
rokova za izradu svojih finansijskih planova.
5. KLUBOVI VIJEĆNIKA
Oko izrade budžeta klubovi vijećnika trebaju da
vode određene aktivnosti. Naime klubovi vijećnika
trebaju kada prime materijale da upoznaju

30.06.2010. godine
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svoje stranke i pruže maksimalan doprinos vođenju
rasprave o istim. Trebaju da realno sagledaju sve
okolnosti i daju svoje mišljenje o ponuđenom
materijalu. Prilikom razmatranja i usvajanja
prijedloga trebaju da daju svoj doprinos da se
ponuđeni materijali usvoje.
6. MJESNE ZAJEDNICE
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svoje stranke i pruže maksimalan doprinos vođenju
rasprave o istim. Trebaju da realno sagledaju sve
okolnosti i daju svoje mišljenje o ponuđenom
materijalu. Prilikom razmatranja i usvajanja
prijedloga trebaju da daju svoj doprinos da se
ponuđeni materijali usvoje.
6. MJESNE ZAJEDNICE

I mjesne zajednice imaju veliku ulogu oko
vođenja aktivnosti oko razmatranja materijala
vezano za proračun. Mjesne zajednice trebaju da
organiziraju širu javnu raspravu po proračunu na
svom području. Naime javne rasprave treba da se
održe u prostorijama škola, mjesnih zajednica ili
domova u svom mjestu. Istoj treba da prisustvuje
veći broj građana koji će dati svoj doprinos po
ponuđenim materijalima.

I mjesne zajednice imaju veliku ulogu oko
vođenja aktivnosti oko razmatranja materijala
vezano za budžet. Mjesne zajednice trebaju da
organizuju širu javnu raspravu po budžetu na svom
području. Naime javne rasprave treba da se održe u
prostorijama škola, mjesnih zajednica ili domova u
svom mjestu. Istoj treba da prisustvuje veći broj
građana koji će dati svoj doprinos po ponuđenim
materijalima.

Broj: 01-05-468-3/10
Fojnica:11, svibnja 2010. godine

Broj:01-05-468-3/10
Fojnica:11.05.2010.godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, s.r.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Temeljem članka 28. i 32. Zakona o prostornom
uređenju („Službene novine KSB“, broj:11/05) i
članka 24. Statuta općine Fojnica, broj: 01-05-7814/08 od 28, kolovoza 2008. godine, Općinsko vijeće
Fojnica, na sjednici održanoj dana 11, svibnja 2010.
godine donosi:

Na osnovu člana 28. i 32. Zakona o prostornom
uređenju („Službene novine SBK“, broj:11/05) i
člana 24. Statuta općine Fojnica, broj: 01-05-7814/08 od 28.08.2008. godine Općinsko vijeće
Fojnica, na sjednici održanoj dana 11.05.2010.
godine donosi:

O D L U K U

O D L U K U

o pristupanju izmjene dijela Regulacijskog
plana užeg urbanog područja Fojnica

o pristupanju izmjene dijela Regulacionog
plana užeg urbanog područja Fojnica

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se dio Regulacijskog
plana Fojnica u ulici Bosanska i glasi:
Umjesto planom predviđenih stambenih zgrada
na zemljištu označenom sa k.č. 1352/1 k.o. Fojnica
površine 4.459 m2; k.č. 1352/2 k.o. Fojnica površine 500 m2 i k.č. 1353 k.o. Fojnica površine 2.921
m2, predviđa se gradnja kompleksa „Stambeno
poslovnih objekata sa benzinskom crpkom“.
Stambeno poslovni objekti bi bili katnosti:
podrum, prizemlje, dva kata i potkrovlje. U
prizemlju su poslovni prostori, dok su katovi i
potkrovlje predviđeni kao stambeni dio, jedan
objekt je predviđen kao poslovni.
U svim objektima u podrumu su predviđeni
parking/garažni prostori.

Član 1.
Ovom Odlukom mijenja se dio Regulacionog
plana Fojnica u ulici Bosanska i glasi:
Umjesto planom predviđenih stambenih zgrada
na zemljištu označenom sa k.č. 1352/1 k.o. Fojnica
površine 4459 m2; k.č. 1352/2 k.o. Fojnica površine
500 m2 i k.č. 1353 k.o. Fojnica površine 2921 m2,
predviđa se gradnja kompleksa „Stambeno
poslovnih objekata sa benzinskom pumpom“.
Stambeno poslovni objekti bi bili spratnosti:
podrum, prizemlje dva sprata i potkrovlje. U
prizemlju su poslovni prostori, dok su na spratovi i
potkrovlje predviđeni kao stambeni dio, jedan
objekt je predviđen kao poslovni.
U svim objektima u podrumu su predviđeni
parking/garažni prostori.

Članak 2.
Za nositelja pripreme izmjene Regulacijskog
plana određuje se Služba za urbanizam, obnovu,
graditeljstvo, katastar i imovinsko pravne poslove
općine Fojnica.

Član 2.
Za nosioca pripreme izmjene Regulacionog
plana određuje se Služba za urbanizam, obnovu,
građenje, katastar i imovinsko pravne poslove
općine Fojnica.

Stranica 10

Službene novine Općine Fojnica

Broj 5

30.06.2010. godine

Izrada izmjene Regulacijskog plana povjerit će
se osobi registriranoj za obavljanje poslova izrade
dokumenata prostornog uređenja.
Predložena izmjena će biti ugrađena u prostorno
planski akt, koji će biti sastavni dio ove Odluke.

Izrada izmjene Regulacionog plana povjerit će
se licu registrovanom za obavljanje poslova izrade
dokumenata prostornog uređenja.
Predložena izmjena će biti ugrađena u prostorno
planski akt, koji će biti sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.
Troškove izrade izmjene dijela Regulacijskog
plana snose vlasnici građevnih parcela.

Član 3.
Troškove izrade izmjene dijela Regulacionog
plana snose vlasnici građevinskih parcela.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljenja u „Službenim novinama općina
Fojnica“.

Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenim novinama općina
Fojnica“.

Broj: 01-05-468-5/10
Fojnica: 11, svibnja 2010. godine

Broj: 01-05-468-5/10
Fojnica: 11.05.2010. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, s.r.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Temeljem članka 28. i 32. Zakona o prostornom
uređenju („Službene novine Kantona Središnja
Bosna“, broj:11/05), članka 24. Statuta općine
Fojnica, broj: 01-05-781-4/08 od 28, kolovoza 2008.
godine, Općinsko vijeće Fojnica, na sjednici
održanoj dana 11, svibnja 2010. godine donosi:

Na osnovu člana 28. i 32. Zakona o prostornom
uređenju („Službene novine Srednjobosanskog
kantona“, broj:11/05), člana 24. Statuta općine
Fojnica, broj: 01-05-781-4/08 od 28.08.2008.
godine, Općinsko vijeće Fojnica, na sjednici
održanoj dana 11.05.2010. godine donosi:

ODLUKU

ODLUKU

o pristupanju izmjeni dijela Regulacijskog plana
općine Fojnica

o pristupanju izmjeni dijela Regulacionog plana
općine Fojnica

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se dio Regulacijskog
plana općine Fojnica i glasi:
Umjesto planom predviđene zelene površine na
građevnom zemljištu definiranom na dijelu parcele
k.č. 407, 434/1, D.N 596, K.O. Fojnica, pravo
raspolaganja općina Fojnica, koja se nalazi u ulici
Mehmeda Spahe, predviđa se gradnja objekata
«Zanatski mini centar općine Fojnica».

Član 1.
Ovom Odlukom mijenja se dio Regulacionog
plana općine Fojnica i glasi:
Umjesto planom predviđene zelene površine na
građevinskom zemljištu definiranom na dijelu
parcele k.č. 407, 434/1, D.N 596, K.O. Fojnica,
pravo raspolaganja općina Fojnica, koja se nalazi u
ulici Mehmeda Spahe, predviđa se gradnja objekata
«Zanatski mini centar općine Fojnica».

Članak 2.
Za nositelja izrade izmjene Regulacijskog plana
određuje se Služba za urbanizam, obnovu,
graditeljstvo, katastar i imovinsko pravne odnose
općine Fojnica, koja će sukladno projektnoj
dokumentaciji objekta iz članka 1. ove Odluke
uraditi kopiju katastarskog plana u koji će biti
ugrađena predložena izmjena u prostorno planski
akt, koji će biti sastavni dio ove Odluke.

Član 2.
Za nosioca izrade izmjene Regulacionog plana
određuje se Služba za urbanizam, obnovu, građenje,
katastar i imovinsko pravne odnose općine Fojnica,
koja će u skladu sa projektnom dokumentacijom
objekta iz člana 1. ove Odluke uraditi kopiju
katastarskog plana u koji će biti ugrađena
predložena izmjena u prostorno planski akt, koji će
biti sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.
Troškove izrade izmjene dijela Regulacijskog
plana snose zainteresirani investitori.
Sastavni dio ove Odluke je idejno rješenje
urađeno od ovlaštene projektne kuće.

Član 3.
Troškove izrade izmjene dijela Regulacionog
plana snose zainteresovani investitori.
Sastavni dio ove Odluke je idejno rješenje
urađeno od ovlaštene projektne kuće.

30.06.2010. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 5

Stranica 11

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenim novinama Općine
Fojnica“.

Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenim novinama Općine
Fojnica“.

Broj:01-05-468-6/10
Fojnica: 11, svibnja 2010. godine

Broj:01-05-468-6/10
Fojnica: 11.05.2010. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, s.r.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Temeljem članka 28. i 32. Zakona o prostornom
uređenju („Službene novine Kantona Središnja
Bosna“, broj:11/05), članka 24. Statuta općine
Fojnica, broj: 01-05-781-4/08 od 28, kolovoza 2008.
godine, Općinsko vijeće Fojnica, na sjednici
održanoj dana 11, svibnja 2010. godine donosi:

Na osnovu člana 28. i 32. Zakona o prostornom
uređenju („Službene novine Srednjobosanskog
kantona“, broj:11/05), člana 24. Statuta općine
Fojnica, broj: 01-05-781-4/08 od 28.08.2008.
godine, Općinsko vijeće Fojnica, na sjednici
održanoj dana 11.05.2010. godine donosi:

ODLUKU

ODLUKU

o pristupanju izmjeni dijela Regulacijskog plana
općine Fojnica

o pristupanju izmjeni dijela Regulacionog plana
općine Fojnica

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se dio Regulacijskog
plana općine Fojnica i glasi:
Na dijelu parcele k.č. 516/1 i 407, upisane u kk
uložak broj: 553, KO Fojnica, pravo vlasništva
općina Fojnica, predviđa se gradnja apartmansko
poslovne zgrade.
Novo projektirana zgrada zadržava vanjske
gabarite kao postojeće (privremeni objekt), s tim da
se prema ulici Husni ef. Numanagića pomjera za
širinu trotoara od 1,5 m i Mehmeda Spahe 2,00
metara, a prema zgradi Zavoda zdravstvenog
osiguranja proširuje za 3,00 metra. Katnost objekta
uklapa se sa katnošću zgrade Zavoda za zdravstveno
osiguranje.

Član 1.
Ovom Odlukom mijenja se dio Regulacionog
plana općine Fojnica i glasi:
Na dijelu parcele k.č. 516/1 i 407, upisane u kk
uložak broj: 553, KO Fojnica, pravo vlasništva
općina Fojnica, predviđa se gradnja apartmansko
poslovne zgrade.
Novo projektovana zgrada zadržava vanjske
gabarite kao postojeće (privremeni objekt), s tim da
se prema ulici Husni ef. Numanagića pomjera za
širinu trotoara od 1,5 m i Mehmeda Spahe 2,00
metara, a prema zgradi Zavoda zdravstvenog
osiguranja proširuje za 3,00 metra. Spratnost objekta
uklapa se sa spratnošću zgrade Zavoda za
zdravstveno osiguranje.

Članak 2.
Za nositelja izrade izmjene Regulacijskog plana
određuje se Služba za urbanizam, obnovu,
graditeljstvo, katastar i imovinsko pravne odnose
općine Fojnica, koja će sukladno projektnoj
dokumentaciji objekta iz članka 1. ove Odluke
uraditi kopiju katastarskog plana u koji će biti
ugrađena predložena izmjena u prostorno planski
akt, koji će biti sastavni dio ove Odluke.

Član 2.
Za nosioca izrade izmjene Regulacionog plana
određuje se Služba za urbanizam, obnovu, građenje,
katastar i imovinsko pravne odnose općine Fojnica,
koja će u skladu sa projektnom dokumentacijom
objekta iz člana 1. ove Odluke uraditi kopiju
katastarskog plana u koji će biti ugrađena
predložena izmjena u prostorno planski akt, koji će
biti sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.
Troškove izrade izmjene dijela Regulacionog
plana snosi zainteresirani investitor.
Sastavni dio ove Odluke je idejno rješenje
urađeno od ovlaštene projektne kuće.

Član 3.
Troškove izrade izmjene dijela Regulacionog
plana snose zainteresovani investitori.
Sastavni dio ove Odluke je idejno rješenje
urađeno od ovlaštene projektne kuće.

Stranica 12

Službene novine Općine Fojnica

Broj 5

30.06.2010. godine

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenim novinama Općine
Fojnica“.

Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenim novinama Općine
Fojnica“.

Broj:01-05-468-7/10
Fojnica: 11, svibnja 2010. godine

Broj:01-05-468-7/10
Fojnica: 11.05.2010. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, s.r.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Temeljem članka 28. i 32. Zakona o prostornom
uređenju („Službene novine KSB“, broj:11/05) i
članka 24. Statuta općine Fojnica, broj:01-05-7814/08 od 28.08.2008. godine Općinsko vijeće
Fojnica, na sjednici održanoj dana 11, svibnja 2010.
godine donosi:

Na osnovu člana 28. i 32. Zakona o prostornom
uređenju („Službene novine SBK“, broj:11/05) i
člana 24. Statuta općine Fojnica, broj:01-05-7814/08 od 28.08.2008. godine, Općinsko vijeće
Fojnica, na sjednici održanoj dana 11.05.2010.
godine donosi:

ODLUKU

ODLUKU

o pristupanju izmjene dijela Regulacijskog
plana užeg urbanog područja Fojnica

o pristupanju izmjene dijela Regulacionog plana
užeg urbanog područja Fojnica

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se dio Regulacijskog
plana Fojnica u ulici Bosanska i glasi:
Umjesto planom predviđene zelene površine na
zemljištu označenom kao k.č. 1133/3 k.o. Fojnica
površine 12 m2, predviđa se postavljanje kioska.
Kiosk bi se locirao uz ulicu Trogrančića (desna
strana gledajući iz pravca ul. Bosanska), na
udaljenosti 1,10 metara od stambeno poslovne
zgrade, uz šaht za vodu, a na dijelu zemljišta koje
se vodi kao dvorište

Član 1.
Ovom Odlukom mijenja se dio Regulacionog
plana Fojnica u ulici Bosanska i glasi:
Umjesto planom predviđene zelene površine na
zemljištu označenom kao k.č. 1133/3 k.o. Fojnica
površine 12 m2, predviđa se postavljanje kioska.
Kiosk bi se locirao uz ulicu Trogrančića (desna
strana gledajući iz pravca ul. Bosanska), na
udaljenosti 1,10 metara od stambeno poslovne
zgrade, uz šaht za vodu, a na dijelu zemljišta koje se
vodi kao dvorište

Članak 2.
Za nositelja pripreme izmjene Regulacijskog
plana određuje se Služba za urbanizam, obnovu,
graditeljstvo, katastar i imovinsko pravne poslove
općine Fojnica.
Izrada izmjene Regulacijskog plana povjerit će
se osobi registriranoj za obavljanje poslova izrade
dokumenata prostornog uređenja.
Predložena izmjena će biti ugrađena u prostorno
planski akt, koji će biti sastavni dio ove Odluke.

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

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu davanjem
suglasnosti nositelja prava vlasništva na posebnim
dijelovima zgrade i JKP Šćona Fojnica, a naknadno
će biti objavljena u „Službenim novinama općina
Fojnica“.

Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu davanjem
saglasnosti nosilaca prava vlasništva na posebnim
dijelovima zgrade i JKP Šćona Fojnica, a naknadno
će biti objavljena u „Službenim novinama općina
Fojnica“.

Broj: 01-05-468-6/10
Fojnica:11, svibnja 2010. godine

Broj: 01-05-468-6/10
Fojnica: 11.05.2010. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, s.r.

30.06.2010. godine

Službene novine Općine Fojnica

Temeljem članka 24. točka 17. Statuta Općine
Fojnica, broja:01-05-781-4/08 od 28, kolovoza
2008. godine i članka 28. stavak 1. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica, broja: 01-05-781-5/08 od
28, kolovoza 2008. godine, Općinsko vijeće Fojnica
na sjednici održanoj dana 11, svibnja 2010. godine
donosi:

R J E Š E NJ E
o imenovanju Povjerenstva za nadzor
implementacije Strateškog plana razvoja općine
Fojnica za period 2010 – 2015. godina
Članak 1.
U Povjerenstvo za nadzor implementacije
Strateškog plana razvoja općine Fojnica za period
2010 – 2015. godina imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

-

-

usuglašava dinamiku praćenja implementacije
Strateškog plana,
izrađuje godišnji operativni plan,
izrađuje i promovira objektivne kriterije za
odabir projekata,
inicira proces javnog poziva za dostavljanje
projekata prema proračunskom kalendaru,
rangira
projekte prema uspostavljenim
kriterijima,
izrađuje godišnji plana implementacije i
dostavlja isti načelniku, uz nacrt proračuna (za
narednu godinu),
dostavlja
godišnji
plan
implementacije
Općinskom vijeću na usvajanje,
promovira godišnji plana implementacije,
podnosi izvješće Općinskom vijeću dva puta
godišnje, sukladno planu rada.
na temelju izvješća o napretku po potrebi
revidira Strateški plan razvoja općine Fojnica.

Članak 3.
Predsjednik i članovi Povjerenstva za nadzor
implementacije Strateškog plana razvoja općine
Fojnica za period 2010 – 2015. godine za svoj rad u
Povjerenstvu imaju pravo na novčanu naknadu, u
visini utvrđenoj Odlukom Općinskog vijeća Fojnica.

Stranica 13

Na osnovu člana 24. tačka 17. Statuta Općine
Fojnica, broja:01-05-781-4/08 od 28.08.2008.
godine i člana 28. stav 1. Poslovnika Općinskog
vijeća Fojnica, broja: 01-05-781-5/08 od
28.08.2008. godine, Općinsko vijeće Fojnica na
sjednici održanoj dana 11.05.2010. godine donosi:

R J E Š E NJ E
o imenovanju Komisije za nadzor
implementacije Strateškog plana razvoja općine
Fojnica za period 2010 – 2015. godina
Član 1.
U Komisiju za nadzor implementacije
Strateškog plana razvoja općine Fojnica za period
2010 – 2015. godina imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nevres Jemenđić
Josip Markota
Adis Ramić
Ivan Markija
Kenan Hodžić
Josipa Lovrić
Envera Mukača
Mersida Bureković

Članak 2.
Povjerenstvo
za
nadzor implementacije
Strateškog plana razvoja općine Fojnica za period
2010 – 2015. godina:

Broj 5

Jemendžić Nevres
Markota Josip
Ramić Adis
Markija Ivan
Hodžić Kenan
Lovrić Josipa
Mukaća Envera
Bureković Mersida

Član 2.
Komisija za nadzor implementacije Strateškog
plana razvoja općine Fojnica za period 2010 –
2015. godina:
-

-

usuglašava dinamiku praćenja implementacije
Strateškog plana,
izrađuje godišnji operativni plan,
izrađuje i promovira objektivne kriterije za
odabir projekata,
inicira proces javnog poziva za dostavljanje
projekata prema budžetskom kalendaru,
rangira projekte prema uspostavljenim
kriterijima,
izrađuje godišnji plana implementacije i
dostavlja isti načelniku, uz nacrt budžeta (za
narednu godinu),
dostavlja godišnji plan implementacije
Općinskom vijeću na usvajanje,
promovira godišnji plana implementacije,
podnosi izvještaj Općinskom vijeću dva puta
godišnje, sukladno planu rada.
na osnovu izvještaja o napretku po potrebi
revidira Strateški plan razvoja općine Fojnica.

Član 3.
Predsjednik i članovi Komisije za nadzor
implementacije Strateškog plana razvoja općine
Fojnica za period 2010 – 2015. godine za svoj rad u
Komisiji imaju pravo na novčanu naknadu, u visini
utvrđenoj Odlukom Općinskog vijeća Fojnica.

Stranica 14

Službene novine Općine Fojnica

Broj 5

30.06.2010. godine

Članak 4.
Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u «Službenim novinama općine
Fojnica».

Član 4.
Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u «Službenim novinama općine
Fojnica».

Broj: 01-05-468-14/10
Fojnica:11, svibnja 2010. godine

Broj: 01-05-468-14/10
Fojnica:11.05.2010. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, s.r.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Općinsko vijeće Fojnica rješavajući u predmetu
dodjele neizgrađenog građevnog zemljišta, Rifatu
Bukvić iz Fojnice, na temelju članka 44. Zakona o
građevnom zemljištu ("Službene novine Federacije
BIH", broj: 25/03) i članka 9. Odluke o građevnom
zemljištu Općine Fojnica broj:01-23-1194/05 od 16,
ožujka 2005.godine, na sjednici održanoj dana 11,
svibnja 2010. godine, donosi

Općinsko vijeće Fojnica rješavajući u predmetu
dodjele neizgrađenog građevinskog zemljišta,
Bukvić Rifatu iz Fojnice, na osnovu člana 44.
Zakona o građevinskom zemljištu ("Službene
novine Federacije BIH", broj: 25/03) i člana 9.
Odluke o građevinskom zemljištu Općine Fojnica
broj:01-23-1194/05 od 16.03.2005.godine, na
sjednici održanoj dana 11.05.2010. godine, donosi

RJEŠENJE

RJEŠENJE

I
RIFATU (Mahmut) BUKVIĆ iz Fojnice, ul.
Žrtava rata, DODJELJUJE SE NA UPORABU
neizgrađeno građevno zemljište radi izgradnje
stambeno-obiteljskog objekta na lokalitetu “Borak“
u Fojnici, i to zemljišne parcele k.č.771/2 u nazivu
„Borak“, u naravi gradilište, površine 553 m2, upisana
u DN – 1258 KO Fojnica, sa pravom raspolaganja
Općina Fojnica.

I
BUKVIĆ (Mahmut) RIFATU iz Fojnice, ul.
Žrtava rata, DODJELJUJE SE NA KORIŠTENJE
neizgrađeno građevinsko zemljište radi izgradnje
stambeno-porodičnog objekta na lokalitetu “Borak“
u Fojnici, i to zemljišne parcele k.č.771/2 u nazivu
„Borak“, u naravi gradilište, površine 553 m2, upisana
u DN – 1258 KO Fojnica, sa pravom raspolaganja
Općina Fojnica.

II
Za dodijeljeno zemljište iz točke I. ovog Rješenja
korisnik je dužan platiti naknadu u iznosu od
19.355,00 (devetnaesttisućatristopedesetpet) KM.
Naknada se ima uplatiti u roku od 15 dana po
prijemu ovog Rješenja na ž.r. Općine Fojnica, broj:
1990470004706585.

II
Za dodijeljeno zemljište iz tačke I. ovog Rješenja
korisnik je dužan platiti naknadu u iznosu od
19.355,00 (devetnaesthiljadatristopedesetpet) KM.
Naknada se ima uplatiti u roku od 15 dana po prijemu
ovog Rješenja na ž.r. Općine Fojnica, broj:
1990470004706585.

III
Na zemljištu iz točke I. ovog Rješenja nakon
pravosnažnosti Rješenja u zemljišnim knjigama ima
se izvršiti uknjižba prava uporabe radi gradnje u korist
Rifata Bukvić iz Fojnice.

III
Na zemljištu iz tačke I. ovog Rješenja nakon
pravosnažnosti Rješenja u zemljišnim knjigama ima
se izvršiti uknjižba prava korištenja radi gradnje u
korist Bukvić Rifata iz Fojnice.

Obrazloženje
U postupku koji je prethodio donošenju ovog
Rješenja proveden je natječaj za dodjelu navedenog
građevnog zemljišta u svrhu gradnje stambenoobiteljskog objekta, a u smislu članka 46. Zakona o
građevnom zemljištu i odredbama članka 28.
Odluke o građevnom zemljištu.
Prema izvješću natječajnog povjerenstva Rifat
Bukvić se jedini prijavio za dodjelu navedene
parcele, te ponudio cijenu od 35,00 KM po m2, što
iznosi 19.355,00 (devetnaesttisućatristopedesetpet)

Obrazloženje
U postupku koji je prethodio donošenju ovog
Rješenja proveden je konkurs za dodjelu navedenog
građevinskog zemljišta u svrhu gradnje stambenoporodičnog objekta, a u smislu člana 46. Zakona o
građevinskom zemljištu i odredbama člana 28.
Odluke o građevinskom zemljištu.
Prema izvještaju konkursne komisije Bukvić
Rifat se jedini prijavio za dodjelu navedene parcele,
te ponudio cijenu od 35,00 KM po m2, što iznosi
19.355,00 (devetnaesthiljadatristopedesetpet) KM,
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KM, koju će imenovani u roku od 15 dana po
prijemu ovog Rješenja uplatiti na žiro račun Općine
Fojnica, nakon čega će se po pravosnažnosti
Rješenja na imenovanog u zemljišnim knjigama
uknjižiti pravo uporabe radi gradnje.

koju će imenovani u roku od 15 dana po prijemu
ovog Rješenja uplatiti na žiro račun Općine Fojnica,
nakon čega će se po pravosnažnosti Rješenja na
imenovanog u zemljišnim knjigama uknjižiti pravo
korištenja radi gradnje.

Na temelju izloženog, riješeno je kao u
dispozitivu Rješenja.

Na osnovu izloženog, riješeno je kao u
dispozitivu Rješenja.

Ovo Rješenje je konačno u upravnom postupku
i protiv njega se ne može izjaviti žalba ali se može
pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
Kantonalnom sudu Novi Travnik u roku od 30 dana
po prijemu Rješenja. Tužba se podnosi neposredno
sudu.

Ovo Rješenje je konačno u upravnom postupku
i protiv njega se ne može izjaviti žalba ali se može
pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
Kantonalnom sudu Novi Travnik u roku od 30 dana
po prijemu Rješenja. Tužba se podnosi neposredno
sudu.

Dostavljeno:
− Rifat Bukvić,
− Zemljišno knjižni ured
nakon pravosnažnosti Rješenja,
− Evidenciji,
− Arhivi.

Dostavljeno:
− Bukvić Rifat,
− Zemljišno knjižni ured
nakon pravosnažnosti Rješenja,
− Evidenciji,
− Arhivi.

Broj: 01-05-468-9/10
Fojnica: 11, svibnja 2010. godine

Broj: 01-05-468-9/10
Fojnica: 11.05.2010. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, s.r.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Općinsko vijeće Fojnica rješavajući u predmetu
dodjele
neizgrađenog
građevnog
zemljišta,
Dževahiri i Kemalu Haketa iz Fojnice, na temelju
članka 44. Zakona o građevnom zemljištu
("Službene novine Federacije BIH", broj: 25/03) i
članka 9. Odluke o građevnom zemljištu Općine
Fojnica broj: 01-23-1194/05 od 16, ožujka
2005.godine, na sjednici održanoj dana 11, svibnja
2010.godine, donosi

Općinsko vijeće Fojnica rješavajući u predmetu
dodjele neizgrađenog građevinskog zemljišta,
Haketa Dževahiri i Kemalu iz Fojnice, na osnovu
člana 44. Zakona o građevinskom zemljištu
("Službene novine Federacije BIH", broj: 25/03) i
člana 9. Odluke o građevinskom zemljištu Općine
Fojnica broj: 01-23-1194/05 od 16.03.2005.godine,
na sjednici održanoj dana 11.05.2010.godine, donosi

RJEŠENJE

RJEŠENJE

I
DŽEVAHIRI I KEMALU HAKETA iz
Fojnice, ul. Šćona 26, DODJELJUJE SE NA
UPORABU neizgrađeno građevno zemljište radi
izgradnje stambeno-obiteljskog objekta na lokalitetu
“Borak“ u Fojnici, i to zemljišne parcele k.č.771/7 u
nazivu „Borak“, u naravi gradilište, površine 393 m2,
k.č.732/3 u nazivu „Borak“ u naravi gradilište
površine 22 m2 i k.č.733/3 u nazivu „Borak“ u naravi
gradilište površine 56 m2 (ukupna površina: 471 m2),
upisana u DN – 1258 KO Fojnica.

I
HAKETA DŽEVAHIRI I KEMALU iz
Fojnice, ul. Šćona 26, DODJELJUJE SE NA
KORIŠTENJE neizgrađeno građevinsko zemljište
radi izgradnje stambeno-porodičnog objekta na
lokalitetu “Borak“ u Fojnici, i to zemljišne parcele
k.č.771/7 u nazivu „Borak“, u naravi gradilište,
površine 393 m2, k.č.732/3 u nazivu „Borak“ u
naravi gradilište površine 22 m2 i k.č.733/3 u nazivu
„Borak“ u naravi gradilište površine 56 m2 (ukupna
površina : 471 m2), upisana u DN – 1258 KO Fojnica.

II
Za dodijeljeno zemljište iz točke I. ovog Rješenja
korisnik je dužan platiti naknadu u iznosu od
15.307,50 (petnaesttisućatristotinesedam 50/100) KM.

II
Za dodijeljeno zemljište iz tačke I ovog Rješenja
korisnik je dužan platiti naknadu u iznosu od
15.307,50 (petnaesthiljatristotinesedam 50/100) KM.
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Naknada se ima uplatiti u roku od 15 dana po
prijemu ovog Rješenja na ž..r. Općine Fojnica, broj:
1990470004706585.

Naknada se ima uplatiti u roku od 15 dana po
prijemu ovog Rješenja na ž.r. Općine Fojnica,
broj:1990470004706585.

III
Na zemljištu iz točke I. ovog Rješenja nakon
pravosnažnosti Rješenja u zemljišnim knjigama ima
se izvršiti uknjižba prava uporabe radi gradnje u korist
Dževahire i Kemala Haketa iz Fojnice.

III
Na zemljištu iz tačke I ovog Rješenja nakon
pravosnažnosti Rješenja u zemljišnim knjigama ima
se izvršiti uknjižba prava korištenja radi gradnje u
korist Haketa Dževahire i Kemala iz Fojnice.

Obrazloženje
U postupku koji je prethodio donošenju ovog
Rješenja proveden je natječaj za dodjelu navedenog
građevnog zemljišta u svrhu gradnje stambenoobiteljskog objekta, a u smislu članka 46. Zakona o
građevnom zemljištu i odredbama članka 28.
Odluke o građevnom zemljištu.
Prema izvješću natječajnog povjerenstva
Dževahira i Kemal Haketa su se jedini prijavili za
dodjelu navedene parcele, te ponudili cijenu od
32,50 KM po m2, što iznosi 15.307,50
(petnaesttisućatristotinesedam 50/100) KM, koju će
imenovani u roku od 15 dana po prijemu ovog
Rješenja uplatiti na žiro račun Općine Fojnica,
nakon čega će se po pravosnažnosti Rješenja na
imenovane u zemljišnim knjigama uknjižiti pravo
uporabe radi gradnje.

Obrazloženje
U postupku koji je prethodio donošenju ovog
Rješenja proveden je konkurs za dodjelu navedenog
građevinskog zemljišta u svrhu gradnje stambenoporodičnog objekta, a u smislu člana 46. Zakona o
građevinskom zemljištu i odredbama člana 28.
Odluke o građevinskom zemljištu.
Prema izvještaju konkursne komisije Haketa
Dževahira i Kemal su se jedini prijavili za dodjelu
navedene parcele, te ponudili cijenu od 32,50 KM
po m2, što iznosi 15.307,50 (petnaesthiljadatristotinesedam 50/100) KM, koju će imenovani u
roku od 15 dana po prijemu ovog Rješenja uplatiti
na žiro račun Općine Fojnica, nakon čega će se po
pravosnažnosti Rješenja na imenovane u zemljišnim
knjigama uknjižiti pravo korištenja radi gradnje.

Na temelju izloženog, riješeno je kao u
dispozitivu Rješenja.
Ovo Rješenje je konačno u upravnom postupku
i protiv njega se ne može izjaviti žalba ali se može
pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
Kantonalnom sudu Novi Travnik u roku od 30 dana
po prijemu Rješenja. Tužba se podnosi neposredno
sudu.
Dostavljeno:
− Dževahira i Kemal Haketa,
− Zemljišno knjižni ured
nakon pravosnažnosti rješenja,
− Evidenciji,
− Arhivi.
Broj: 01-05-468-10/10
Fojnica: 11, svibnja 2010. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, v.r.

Na osnovu izloženog, riješeno je kao u
dispozitivu Rješenja.
Ovo Rješenje je konačno u upravnom postupku
i protiv njega se ne može izjaviti žalba ali se može
pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
Kantonalnom sudu Novi Travnik u roku od 30 dana
po prijemu Rješenja. Tužba se podnosi neposredno
sudu.
Dostavljeno:
− Haketa Dževahira i Kemal,
− Zemljišno knjižni ured
nakon pravosnažnosti rješenja,
− Evidenciji,
− Arhivi.
Broj: 01-05-468-10/10
Fojnica: 11.05.2010. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, s.r.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Općinsko vijeće Fojnica rješavajući u predmetu
dodjele neizgrađenog građevnog zemljišta, Harisu
Šemović iz Fojnice, na temelju članka 44. Zakona o
građevnom zemljištu ("Službene novine Federacije
BIH", broj: 25/03) i članka 9. Odluke o građevnom
zemljištu Općine Fojnica, broj: 01-23-1194/05 od
16, ožujka 2005.godine, na sjednici održanoj dana
11, svibnja 2010. godine, donosi

Općinsko vijeće Fojnica rješavajući u predmetu
dodjele neizgrađenog građevinskog zemljišta,
Šemović Harisu iz Fojnice, na osnovu člana 44.
Zakona o građevinskom zemljištu ("Službene
novine Federacije BIH", broj: 25/03) i člana 9.
Odluke o građevinskom zemljištu Općine Fojnica,
broj:01-23-1194/05 od 16.03.2005.godine, na
sjednici održanoj dana 11.05.2010. godine, donosi
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RJEŠENJE

RJEŠENJE

I
HARISU ŠEMOVIĆ iz Fojnice, ul. Muhameda
Sudžuke 33, DODJELJUJE SE NA UPORABU
neizgrađeno građevno zemljište radi izgradnje
stambeno-obiteljskog objekta na lokalitetu “Borak“
u Fojnici, i to zemljišne parcele k.č. broj: 771/3, u
nazivu „Borak“, u naravi gradilište, površine 552 m2,
upisana u DN-1258 K.O. Fojnica, sa pravom
raspolaganja Općina Fojnica.

I
ŠEMOVIĆ HARISU iz Fojnice, ul. Muhameda
Sudžuke 33, DODJELJUJE SE NA KORIŠTENJE
neizgrađeno građevinsko zemljište radi izgradnje
stambeno-porodičnog objekta na lokalitetu “Borak“
u Fojnici, i to zemljišne parcele k.č. broj: 771/3, u
nazivu „Borak“, u naravi gradilište, površine 552 m2,
upisana u DN-1258 K.O. Fojnica, sa pravom
raspolaganja Općina Fojnica.

II
Za dodijeljeno zemljište iz točke I. ovog Rješenja
korisnik je dužan platiti naknadu u iznosu od
17.112,00 (sedamnaesttisućastotinudvanaest) KM.
Naknada se ima uplatiti u roku od 15 dana po
prijemu ovog Rješenja na ž.r. Općine Fojnica, broj:
1990470004706585.

II
Za dodijeljeno zemljište iz tačke I ovog Rješenja
korisnik je dužan platiti naknadu u iznosu od
17.112,00 (sedamnaesthiljadastotinudvanaest) KM.
Naknada se ima uplatiti u roku od 15 dana po
prijemu ovog Rješenja na ž.r. Općine Fojnica,
broj:1990470004706585.

III
Na zemljištu iz točke I. ovog Rješenja nakon
pravosnažnosti Rješenja u zemljišnim knjigama ima
se izvršiti uknjižba prava uporabe radi gradnje u korist
Harisa Šemović iz Fojnice.

III
Na zemljištu iz tačke I ovog Rješenja nakon
pravosnažnosti Rješenja u zemljišnim knjigama ima
se izvršiti uknjižba prava korištenja radi gradnje u
korist Šemović Harisa iz Fojnice.

Obrazloženje
U postupku koji je prethodio donošenju ovog
Rješenja proveden je natječaj za dodjelu navedenog
građevnog zemljišta u svrhu gradnje stambenoobiteljskog objekta, a u smislu članka 46. Zakona o
građevnom zemljištu i odredbama članka 28.
Odluke o građevnom zemljištu.
Prema izvješću natječajnog povjerenstva Haris
Šemović se jedini prijavio za dodjelu navedene
parcele, te ponudio cijenu od 31,00 KM po m2, što
iznosi 17.112,00 (sedamnaesttisućastotinu dvanaest)
KM, koju će imenovani u roku od 15 dana po
prijemu ovog Rješenja uplatiti na žiro račun Općine
Fojnica, nakon čega će se po pravosnažnosti
Rješenja na imenovanog u zemljišnim knjigama
uknjižiti pravo uporabe radi gradnje.

Obrazloženje
U postupku koji je prethodio donošenju ovog
Rješenja proveden je konkurs za dodjelu navedenog
građevinskog zemljišta u svrhu gradnje stambenoporodičnog objekta, a u smislu člana 46. Zakona o
građevinskom zemljištu i odredbama člana 28.
Odluke o građevinskom zemljištu.
Prema izvještaju konkursne komisije Šemović
Haris se jedini prijavio za dodjelu navedene parcele,
te ponudio cijenu od 31,00 KM po m2, što iznosi
17.112,00 (sedamnaesthiljadastotinu dvanaest) KM,
koju će imenovani u roku od 15 dana po prijemu
ovog Rješenja uplatiti na žiro račun Općine Fojnica,
nakon čega će se po pravosnažnosti Rješenja na
imenovanog u zemljišnim knjigama uknjižiti pravo
korištenja radi gradnje.

Na temelju izloženog, riješeno je kao u
dispozitivu Rješenja.

Na osnovu izloženog, riješeno je kao u
dispozitivu Rješenja.

Ovo Rješenje je konačno u upravnom postupku
i protiv njega se ne može izjaviti žalba ali se može
pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
Kantonalnom sudu Novi Travnik u roku od 30 dana
po prijemu rješenja. Tužba se podnosi neposredno
sudu.

Ovo Rješenje je konačno u upravnom postupku
i protiv njega se ne može izjaviti žalba ali se može
pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
Kantonalnom sudu Novi Travnik u roku od 30 dana
po prijemu rješenja. Tužba se podnosi neposredno
sudu.

Dostavljeno:
− Haris Šemović,
− Zemljišno knjižni ured,
nakon pravosnažnosti rješenja,

Dostavljeno:
− Šemović Haris iz Fojnice,
− Zemljišno knjižni ured,
nakon pravosnažnosti rješenja
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Evidenciji,
Arhivi.

Broj: 01-05-468-8/10
Fojnica: 11, svibnja 2010. godine

Broj 5

30.06.2010. godine

Evidenciji
Arhivi

Broj: 01-05-468-8/10
Fojnica: 11.05.2010. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, s.r.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Temeljem članka 24. točka 32. 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 Strateški plan razvoja Općine
Fojnica za period 2010 – 2015. godine dostavljen od
Tima za razvoj općine (TRO), Općinsko vijeće
Fojnica na sjednici održanoj 11, svibnja 2010.
godine donosi

Na osnovu člana 24. tačka 32. 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 Strateški plan razvoja Općine
Fojnica za period 2010 – 2015. godine dostavljen od
Tima za razvoj općine (TRO), Općinsko vijeće
Fojnica na sjednici održanoj 11.05.2010. godine
donosi

Z A K LJ U Č A K

Z A K LJ U Č A K

o usvajanju Strateškog plana razvoja Općine
Fojnica za period 2010. – 2015. godina

o usvajanju Strateškog plana razvoja Općine
Fojnica za period 2010. – 2015. godina

I.
Općinsko vijeće Fojnica usvaja Strateški plan
razvoja Općine Fojnica za period 2010. – 2015.
godina.

I.
Općinsko vijeće Fojnica usvaja Strateški plan
razvoja Općine Fojnica za period 2010. – 2015.
godina.

II.
Sastavni dio ovog Zaključka je Strateški plan
razvoja Općine Fojnica za period 2010. – 2015.
godina.

II.
Sastavni dio ovog Zaključka je Strateški plan
razvoja Općine Fojnica za period 2010. – 2015.
godina.

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

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

Broj: 01-05-468-11/10
Fojnica: 11, svibnja 2010. godine

Broj: 01-05-468-11/10
Fojnica: 11.05.2010. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, s.r.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Temeljem članka 24. točka 23. 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 za 2009.
godinu dostavljeno od Općinskog načelnika,
Općinsko vijeće Fojnica je sjednici održanoj dana
11, svibnja 2010. godine donijelo

Na osnovu člana 24. taka 23. 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 radu za 2009.
godinu
dostavljen od Općinskog načelnika,
Općinsko vijeće Fojnica je sjednici održanoj dana
11.05.2010. godine donijelo

Z A K LJ U Č A K

Z A K LJ U Č A K

o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika
za 2009. godinu

o usvajanju Izvještaja o radu Općinskog
načelnika za 2009. godinu

I.
Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o radu
Općinskog načelnika za 2009. godinu.

I.
Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
radu Općinskog načelnika za 2009. godinu.

30.06.2010. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 5

Stranica 19

II.
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o
radu Općinskog načelnika za 2009. godinu.

II.
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o
radu Općinskog načelnika za 2009. godinu.

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

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

Broj: 01-05-468-12/10
Fojnica:11, svibnja 2010. godine

Broj: 01-05-468-12/10
Fojnica:11.05.2010. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, s.r.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Temeljem članka 24. točka 32. 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 u 2009.
godini dostavljeno od JU Ljekarna-Apoteka Fojnica,
Općinsko vijeće Fojnica je sjednici održanoj dana
11, svibnja 2010. godine donijelo

Na osnovu člana 24. tačka 32. 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 radu u
2009. godini dostavljen od JU Ljekarna-Apoteka
Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica je sjednici
održanoj dana 11.05.2010. godine donijelo

Z A K LJ U Č A K

Z A K LJ U Č A K

o usvajanju Izvješća o radu u 2009. godini
J.U. «Ljekarna - Apoteka» Fojnica

o usvajanju Izvještaja o radu u 2009. godini
J.U. «Ljekarna - Apoteka» Fojnica

I.
Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o
radu u 2009. godini J.U. «Ljekarna - Apoteka»
Fojnica.

I.
Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
radu u 2009. godini J.U. «Ljekarna - Apoteka»
Fojnica.

II.
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o
radu u 2009. godini J.U. «Ljekarna - Apoteka»
Fojnica.

II.
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o
radu u 2009. godini J.U. «Ljekarna - Apoteka»
Fojnica.

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

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

Broj: 01-14-302/10
Fojnica:11, svibnja 2010. godine

Broj: 01-14-302/10
Fojnica:11.05.2010. 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

