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Službene novine Općine Fojnica

Temeljem članka 13. Zakona o načelima
lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene
novine Federacije BiH”, broj: 49/06), članka 24.
Statuta Općine Fojnica („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 4/08) i članka 45. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica, („Službene novine
Općine Fojnica“, broj: 4/08 i 6/10), a na prijedlog
Kolegija Općinskog vijeća Fojnica, Općinsko vijeće
Fojnica na svojoj sjednici održanoj dana 1, veljače
2012. godine, d o n o s i

Broj 1

15.02.2012. godine

Na osnovu člana 13. Zakona o principima
lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene
novine Federacije BiH”, broj: 49/06), člana 24.
Statuta Općine Fojnica („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 4/08) i člana 45. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 4/08 i 6/10), a na prijedlog Kolegija
Općinskog vijeća Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica
na svojoj XXVIII. sjednici održanoj dana 01.02.
2012. godine, d o n o s i

PROGRAM RADA

PROGRAM RADA

Općinskog vijeća Fojnica za 2012. godinu.

Općinskog vijeća Fojnica za 2012. godinu.

I. – UVOD

I. – UVOD

Program rada Općinskog vijeća Fojnica za
2012. godinu sačinjavaju pitanja iz nadležnosti
Općine kao jedinice lokalne samouprave utvrđene
Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom
kantona Središnja Bosna, Zakonom o načelima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine,
Statutom Općine Fojnica i
Poslovnikom Općinskog vijeća Fojnica.

Program rada Općinskog vijeća Fojnica za
2012. godinu sačinjavaju pitanja iz nadležnosti
Općine kao jedinice lokalne samouprave utvrđene
Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom
Srednjobosanskog kantona, Zakonom o principima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine,
Statutom Općine Fojnica i
Poslovnikom Općinskog vijeća Fojnica.

Člankom 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
utvrđeno je da je tijelo odlučivanja u Općini
Općinsko vijeće koje u okviru svojih nadležnosti:
- priprema i dvotrećinskom većinom glasova
usvaja Statut jedinice lokalne samouprave;
- usvaja proračun i izvješće o izvršenju proračuna
jedinice lokalne samouprave;
- donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove
i programe, te provedbene planove, uključujući i
zoniranje;
- donosi propise o porezima, pristojbama,
naknadama i doprinosima jedinice lokalne
samouprave sukladno zakonu;
- donosi odluke o upravljanju i raspolaganju
imovinom jedinice lokalne samouprave;
- donosi odluke o zaduživanju;
- donosi programe uređenja građevnog zemljišta;
- donosi plan uporabe javnih površina;
- donosi odluke o ustroju mjesne samouprave i
nazivima ulica, trgova i dijelova naseljenih
mjesta;
- donosi odluke o udruživanju jedinica lokalne
samouprave u savez i druge oblike ustrojavanja;
- donosi odluke o proglašenju blagdana/praznika
jedinice lokalne samouprave;
- donosi odluke o nagradama i priznanjima
jedinica lokalne samouprave;
- bira i razrješava predsjednika Vijeća;
- donosi odluke o raspisivanju referenduma;
- razmatra godišnje izvješće o provedbi politike
jedinice lokalne samouprave i aktivnostima
načelnika;

Članom 13. Zakona o principima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
utvrđeno je da je organ odlučivanja u Općini
Općinsko vijeće koje u okviru svojih nadležnosti:
- priprema i dvotrećinskom većinom glasova
usvaja Statut jedinice lokalne samouprave;
- usvaja budžet i izvještaj o izvršenju budžeta
jedinice lokalne samouprave;
- donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove
i programe, te provedbene planove, uključujući i
zoniranje;
- donosi propise o porezima, taksama, naknadama i
doprinosima jedinice lokalne samouprave u
skladu sa zakonom;
- donosi odluke o upravljanju i raspolaganju
imovinom jedinice lokalne samouprave;
- donosi odluke o zaduživanju;
- donosi programe uređenja građevinsk. zemljišta;
- donosi plan upotrebe javnih površina;
- donosi odluke o organizovanju mjesne
samouprave i nazivima ulica, trgova i dijelova
naseljenih mjesta;
- donosi odluke o udruživanju jedinica lokalne
samoupr. u savez i druge oblike organizovanja;
- donosi odluke o proglašenju praznika jedinice
lokalne samouprave;
- donosi odluke o nagradama i priznanjima
jedinica lokalne samouprave;
- bira i razrješava predsjednika Vijeća;
- donosi odluke o raspisivanju referenduma;
- razmatra godišnji izvještaj o provođenju politike
jedinice lokalne samouprave i aktivnostima
načelnika;
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- osniva poduzeća i ustanove za obavljanje poslova
od interesa za jedinicu lokalne samouprave;
- donosi Poslovnik o svom radu;
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i
Statutom.

- osniva preduzeća i ustanove za obavljanje poslova od interesa za jedinicu lokalne samouprave;
- donosi Poslovnik o svom radu;
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i
Statutom.

Navedene zakonske odredbe prenesene su u
članak 24. Statuta Općine Fojnica koji je Općinsko
vijeće Fojnica usvojilo 28, kolovoza 2008. godine.
Na istoj sjednici Općinsko vijeće Fojnica je usvojilo
Poslovnik o svom radu, kojim je u članku 45.
utvrđeno da Općinsko vijeće usvaja Program rada,
po pravilu za kalendarsku godinu, dok je člankom
46. navedenog Poslovnika utvrđeno da prijedlog
Programa rada Vijeća utvrđuje Kolegij Općinskog
vijeća, a usvaja ga Općinsko vijeće.

Navedene zakonske odredbe prenesene su u
član 24. Statuta Općine Fojnica koji je Općinsko
vijeće Fojnica usvojilo 28.08. 2008. godine. Na istoj
sjednici Općinsko vijeće Fojnica je usvojilo
Poslovnik o svom radu, kojim je u članu 45.
utvrđeno da Općinsko vijeće usvaja Program rada,
po pravilu za kalendarsku godinu, dok je članom 46.
navedenog
Poslovnika utvrđeno da prijedlog
Programa rada Vijeća utvrđuje Kolegij Općinskog
vijeća, a usvaja ga Općinsko vijeće.

Programom rada za 2012. godinu Općinsko
vijeće Fojnica će, uz poštivanje procedura utvrđenih
Statutom Općine Fojnica i Poslovnikom Općinskog
vijeća Fojnica, razmatrati nacrte i prijedloge akata
ovlaštenih obrađivača i predlagatelja utvrđenim
važećim zakonskim propisima, planove i programe
rada i izvješća o radu i poslovanju javnih poduzeća i
ustanova, kao i druga pitanja koja proizlaze iz
njegove nadležnosti i djelokruga rada.

Programom rada za 2012. godinu Općinsko
vijeće Fojnica će, uz poštivanje procedura utvrđenih
Statutom Općine Fojnica i Poslovnikom Općinskog
vijeća Fojnica, razmatrati nacrte i prijedloge akata
ovlaštenih obrađivača i predlagača utvrđenim
važećim zakonskim propisima, planove i programe
rada i izvještaje o radu i poslovanju javnih
preduzeća i ustanova, kao i druga pitanja koja
proizilaze iz njegove nadležnosti i djelokruga rada.

II. – SADRŽAJ PROGRAMA

II. – SADRŽAJ PROGRAMA

Poštujući odredbe Poslovnika Općinskog vijeća
u provedbi procedure pripreme za izradu Programa
rada Općinskog vijeća Fojnica za 2012. godinu,
predsjednik i tajnik Općinskog vijeća Fojnica su
zatražili prijedloge, sugestije i mišljenja o pitanjima
iz nadležnosti Vijeća (akt broj: 01-05-1185/11 od
29.11.2011. godine) od.
- klubova vijećnika,
- Općinskog načelnika,
- Općinskih službi za upravu,
- javnih poduzeća i ustanova,
- kao i od drugih subjekata za koje je ocijenjeno
da mogu dati svoj doprinos.

Poštujući odredbe Poslovnika Općinskog vijeća
u provođenju procedure pripreme za izradu
Programa rada Općinskog vijeća Fojnica za 2010.
godinu, predsjednik i sekretar Općinskog vijeća
Fojnica su zatražili prijedloge, sugestije i mišljenja o
pitanjima iz nadležnosti Vijeća (akt broj: 01-051185/11 od 29.11.2011. godine) od.
- klubova vijećnika,
- Općinskog načelnika,
- Općinskih službi za upravu,
- javnih preduzeća i ustanova,
- kao i od drugih subjekata za koje je ocijenjeno
da mogu dati svoj doprinos.

Razmatrajući opravdanost i osnovanost
informacija u pogledu njihovog razmatranja na
sjednicama Općinskog vijeća Fojnica, Kolegij
Općinskog vijeća Fojnica je utvrdio okvirne
aktivnosti koje će u okviru svoje nadležnosti
provoditi Općinsko vijeće Fojnica u 2012. godini, sa
utvrđenim obrađivačima i predlagateljima, kao i
rokovima realizacije istih.

Razmatrajući opravdanost i osnovanost
informacija u pogledu njihovog razmatranja na
sjednicama Općinskog vijeća Fojnica, Kolegij
Općinskog vijeća Fojnica je utvrdio okvirne
aktivnosti koje će u okviru svoje nadležnosti
provoditi Općinsko vijeće Fojnica u 2012. godini, sa
utvrđenim obrađivačima i predlagaćima, kao i
rokovima realizacije istih.

Temeljem svega naprijed navedenog Kolegij
Općinskog vijeća Fojnica je utvrdio sadržaj
Programa rada Općinskog vijeća u 2012. godini i
odredio da će se utvrđene aktivnosti realizirati po
mjesecima, kako slijedi:

Na osnovu svega naprijed navedenog Kolegij
Općinskog vijeća Fojnica je utvrdio sadržaj
Programa rada Općinskog vijeća u 2012. godini i
odredio da će se utvrđene aktivnosti realizovati po
mjesecima, kako slijedi:
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I. KVARTAL (01.01. – 31.03. 2012.)
R
b
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Aktivnost
Izvješće o radu Općinskog
vijeća Fojnica u 2011.
godini i Program rada za
2012. godinu
Izvješće o radu Općinskog
načelnika u 2011. godini i
Program rada za 2012.
godinu
Informacija o stanju
javne sigurnosti na
području općine Fojnica
Izvješće o radu JU
„Ljekarna –Apoteka“
Fojnica u 2011. godini i
Program rada za 2012.
godinu
Izvješće o radu JU Dom
zdravlja Fojnica u 2011.
godini i Program rada za
2012. godinu
Izvješće o radu u 2011.
godini i Program rada za
2012. godinu Vatrogasnog
društva Fojnica

7.

Izvješće o radu u 2011.
godini i Program rada za
2012. godinu JU za
predškolski odgoj i
prosvjetu djece Fojnica

8.

Izvršenje proračuna
Općine Fojnica za 2011.
godinu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Aktivnost

R
b

Predlagatelj

Predsjednik
i tajnik OV
Fojnica

Predsjednik
i Kolegij
Općinskog
vijeća

1.

Općinski
načelnik

Općinski
načelnik

2.

PU Kiseljak
– PS
Fojnica

PS Fojnica

3.

JU
„Ljekarna –
Apoteka“
Fojnica

Upravno
vijeće

4.

JU Dom
zdravlja
Fojnica

Upravno
vijeće

5.

Vatrogasno
društvo
Fojnica

Upravno
vijeće

6.

Upravno
vijeće

7.

Općinski
načelnik

8.

II. KVARTAL (01.04. – 30.06. 2012.)
R
b

Obrađivač

Izvješće o radu JKP
JKP„Šćona“
„Šćona“ d.o.o. Fojnica u
d.o.o.
2011. godini i Program
Fojnica
rada za 2012. godinu
Izvješće o radu u 2011.
RRC
godini i Program rada za
«Reumal»
2012. godinu RRC
Fojnica
«Reumal» Fojnica
Program utroška sredstava
Služba za
za izgradnju i održavanje
gosp.financ.
lokalnih cesta u 2012.
pror. i insp.
godini
Donošenje Odluke o
Služba za
provedbi izbora u
opću upravu
Mjesnim zajednicama na
i drušvene
području općine Fojnica
djelatnosti
(osim MZ Fojnica)
Povjer. za
nadzor imp.
Godišnji plan
Strateškog
implementacije Strateplana razv.
škog plana razvoja
općine
općine Fojnica
Fojnica
Služba za
Informacija o radu
zapoš. KSB
ispostave za zapošljavanje
Ispostava
Fojnica za 2011. godinu
Fojnica

15.02.2012. godine

I. KVARTAL (01.01. – 31.03. 2012.)

Obrađivač

JU za
predškolski
odgoj i
prosvjetu
djece
Fojnica
Služba za
gosp.financ.
pror. i insp.

Broj 1

Aktivnost
Izvještaj o radu Općinskog
vijeća Fojnica u 2011.
godini i Program rada za
2012. godinu
Izvještaj o radu Općinskog
načelnika u 2011. godini i
Program rada za 2012.
godinu
Informacija o stanju
javne sigurnosti na
području općine Fojnica
Izvještaj o radu JU
„Ljekarna –Apoteka“
Fojnica u 2011. godini i
Program rada za 2012.
godinu
Izvještaj o radu JU Dom
zdravlja Fojnica u 2011.
godini i Program rada za
2012. godinu
Izvještaj o radu u 2011.
godini i Program rada za
2012. godinu Vatrogasnog
društva Fojnica
Izvještaj o radu u 2011.
godini i Program rada za
2012. godinu JU za
predškolsko obrazovanje
i vaspitanje djece
Fojnica
Izvršenje budžeta Općine
Fojnica za 2011. godinu

Obrađivač

Predlagač

Predsjednik
i sekretar
OV Fojnica

Predsjednik
i Kolegij
Općinskog
vijeća

Općinski
načelnik

Općinski
načelnik

PU Kiseljak
– PS
Fojnica

PS Fojnica

JU
„Ljekarna –
Apoteka“
Fojnica

Upravni
odbor

JU Dom
zdravlja
Fojnica

Upravni
odbor

Vatrogasno
društvo
Fojnica

Upravni
odbor

JU za
predškolsko
obrazovanje
i vaspitanje
djece
Fojnica
Služba za
priv. finans.
budžet i insp.

Upravni
odbor

Općinski
načelnik

II. KVARTAL (01.04. – 30.06. 2012.)
Predlagatelj

R
b

Nadzorno
vijeće

1.

Upravno
vijeće

2.

Općinski
načelnik

Općinski
načelnik

Općinski
načelnik

Predsjednik
i Kolegij
Općinskog
vijeća

3.

4.

5.

6.

Aktivnost
Izvještaj o radu JKP
„Šćona“ d.o.o. Fojnica u
2011. godini i Program
rada za 2012. godinu
Izvještaj o radu u 2011.
godini i Program rada za
2012. godinu RRC
«Reumal» Fojnica
Program utroška sredstava
za izgradnju i održavanje
lokalnih puteva u 2012.
godini
Donošenje Odluke o
provođenju izbora u
Mjesnim zajednicama na
području općine Fojnica
(osim MZ Fojnica)
Godišnji plan
implementacije Strateškog plana razvoja
općine Fojnica
Informacija o radu biroa
za zapošljavanje Fojnica
za 2011. godinu

Obrađivač

Predlagač

JKP„Šćona“
d.o.o.
Fojnica

Nadzorni
odbor

RRC
«Reumal»
Fojnica

Upravni
odbor

Služba za
priv. finans.
budžet i
insp.

Općinski
načelnik

Služba za
opću upravu
i drušvene
djelatnosti

Općinski
načelnik

Komisija za
nadzor imp.
Strateškog
plana razv.
općine
Fojnica
Služba za
zapoš. SBK
Biro
Fojnica.

Općinski
načelnik

Predsjednik
i Kolegij
Općinskog
vijeća

15.02.2012. godine
7.

8.

9.

Izvršenje proračuna
Općine Fojnica za period
I.-III. 2012. godine
Usvajanje Odluke o
izmjenama i dopunama
Regulacijskog plana –
zbirno za ½ godine
Informacije o radu Škola
na području općine
Fojnica

Službene novine Općine Fojnica
Služba za
gosp.financ.
pror. i insp.

Općinski
načelnik

7.

Služba.za
urbanizam

Općinski
načelnik

8.

Služba za
opću upravu
i drušvene
djelatnosti

Općinski
načelnik

III. KVARTAL (01.07. – 30.09. 2012.)
R
b

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Aktivnost
Informacija o stanju
poslovanja gospodarskih,
fizičkih i drugih osoba i
informacija od AFIP-a, o
stanju gospodarstva u
općini Fojnica
Izvješće o realizaciji
Programa rada Općinskog vijeća i usvojenih
akata za prvih 6 mjeseci
2012. godine
Izvješća povjerenstava
(svih 10) Općinskog
vijeća o svom radu za
prvih 6 mjeseci 2012. g.
Donošenje Odluke o
komunalnom redu
Izvršenje proračuna
Općine Fojnica za period
I.-VI. 2012. godine
Usvajanje Rebalansa
proračuna Općine
Fojnica za 2012. godinu

Usvajanje Prostornog
plana Općine Fojnica

Obrađivač

Predlagatelj

Općinski
načelnik

Predsjednik
i tajnik
Općinskog
vijeća

Predsjednik
i Kolegij
Općinskog
vijeća

Povjerenstva OV

Predsjednik
i Kolegij
Općinskog
vijeća

Aktivnost

Obrađivač

1.

Izvršenje proračuna
Općine Fojnica za period
I.-IX. 2012. godine

2.

Nacrt proračuna Općine
Fojnica za 2013. godinu

3.

Prijedlog proračuna
Općine Fojnica za 2013.
godinu

Služba za
gosp.financ.
pror. i insp.
Služba za
gosp.financ.
pror. i insp.
Služba za
gosp.financ.
pror. i insp.

R
b

1.

2.

3.

Općinski
načelnik

4.

Općinski
načelnik

5.

Općinski
načelnik

6.

Općinski
načelnik

7.

IV. KVARTAL (01.10. – 31.12. 2012.)
R
b

Izvršenje budžeta Općine
Fojnica za period I.-III.
2012. godine
Usvajanje Odluke o
izmjenama i dopunama
Regulacionog plana –
zbirno za ½ godine
Informacije o radu Škola
na području općine
Fojnica

Stranica 5

Služba za
gosp.financ.
pror. i insp.

Općinski
načelnik

Služba.za
urbanizam

Općinski
načelnik

Služba za
opću upravu
i drušvene
djelatnosti

Općinski
načelnik

III. KVARTAL (01.07. – 30.09. 2012.)

Služba za
gosp.financ.
pror. i insp.

Služba za
zajedničke i
stamb. kom.
poslove
Služba za
gosp.financ.
pror. i insp.
Služba za
gosp.financ.
pror. i insp.
Povjerens.
za izradu
Prostornog
plana i
služba za
urbanizam

9.

Broj 1

Aktivnost
Informacija o stanju
poslovanja privrednih,
fizičkih i drugih lica i
informacija od AFIP-a, o
stanju privrede u općini
Fojnica
Izvještaj o realizaciji
Programa rada Općinskog vijeća i usvojenih
akata za prvih 6 mjeseci
2012. godine
Izvještaji komisija (svih
10) Općinskog vijeća o
svom radu za prvih 6
mjeseci 2012. g.
Donošenje Odluke o
komunalnom redu
Izvršenje budžeta Općine
Fojnica za period I.-VI.
2012. godine
Usvajanje Rebalansa
budžeta Općine Fojnica
za 2012. godinu

Usvajanje Prostornog
plana Općine Fojnica

Obrađivač

Predlagatelj

Služba za
priv. finans.
budžet i
insp.

Općinski
načelnik

Predsjednik
i sekretar
Općinskog
vijeća

Predsjednik
i Kolegij
Općinskog
vijeća

Komisije
OV

Predsjednik
i Kolegij
Općinskog
vijeća

Služba za
zajedničke i
stamb. kom.
poslove
Služba za
priv. finans.
Budž. i insp.
Služba za
priv. finans.
Budž. i insp.
Komisija za
izradu
Prostornog
plana i
služba za
urbanizam

Općinski
načelnik
Općinski
načelnik
Općinski
načelnik

Općinski
načelnik

IV. KVARTAL (01.10. – 31.12. 2012.)
Predlagatelj

R
b

Aktivnost

Obrađivač

Općinski
načelnik

1.

Izvršenje budžeta Općine
Fojnica za period I.-IX.
2012. godine

Općinski
načelnik

2.

Nacrt budžeta Općine
Fojnica za 2013. godinu

Općinski
načelnik

3.

Prijedlog budžeta
Općine Fojnica za 2013.
godinu

Služba za
priv. finans.
budž. i insp.
Služba za
priv. finans.
budž. i insp.
Služba za
priv. finans.
budž. i insp.

III. – OSTALI AKTI VIJEĆA
Ostali akti Općinskog vijeća Fojnica koji se
donose sukladno odredbama članka 200. stavak 2.

Predlagatelj

Općinski
načelnik
Općinski
načelnik
Općinski
načelnik

III. – OSTALI AKTI VIJEĆA
Ostali akti Općinskog vijeća Fojnica koji se
donose u skladnu sa odredbama člana 200. stav 2.

Stranica 6

Službene novine Općine Fojnica

Broj 1

15.02.2012. godine

Zakona o upravnom postupku, razmatrat će se na
sjednicama Vijeća po ukazanoj potrebi i na temelju
zaprimljenih zahtjeva.
Obrađivač: nadležne službe za upravu Općine
Predlagatelj: Općinski načelnik

Zakona o upravnom postupku, razmatrat će se na
sjednicama Vijeća po ukazanoj potrebi i na osnovu
zaprimljenih zahtjeva.
Obrađivač: nadležne službe za upravu Općine
Predlagač: Općinski načelnik

Općinsko vijeće Fojnica će u tijeku 2012.
godine razmatrati i druga pitanja u okviru svoje
nadležnosti
utvrđene
pozitivnim zakonskim
propisima, na prijedlog javnih poduzeća i ustanova,
mjesnih zajednica, udruga
građana i ostalih
subjekata i građana.

Općinsko vijeće Fojnica će u toku 2012. godine
razmatrati i druga pitanja u okviru svoje nadležnosti
utvrđene pozitivnim zakonskim propisima, na
prijedlog javnih preduzeća i ustanova, mjesnih
zajednica, udruženja građana i ostalih subjekata i
građana.

IV. – RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA

IV. – RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA

Radna tijela Općinskog vijeća Fojnica će u
tijeku
cijele godine kontinuirano razmatrati
materijale, predlagati i davati svoja mišljenja Vijeću,
te vršiti druge poslove koji su utvrđeni Poslovnikom
Općinskog vijeća i Odlukom o njihovom osnivanju.
Zauzete stavove po pitanjima iz materijala za
sjednicu Općinskog vijeća radno tijelo je dužno
dostaviti u pisanoj formi Općinskom vijeću.

Radna tijela Općinskog vijeća Fojnica će u
tijeku
cijele godine kontinuirano razmatrati
materijale, predlagati i davati svoja mišljenja Vijeću,
te vršiti druge poslove koji su utvrđeni Poslovnikom
Općinskog vijeća i Odlukom o njihovom osnivanju.
Zauzete stavove po pitanjima iz materijala za
sjednicu Općinskog vijeća radno tijelo je dužno
dostaviti u pisanoj formi Općinskom vijeću.

V. – ZADACI I CILJEVI PROGRAMA

V. – ZADACI I CILJEVI PROGRAMA

Realizacijom zadataka i pitanja iz Programa
rada Općinskog vijeća Fojnica očekuje se
ostvarivanje slijedećih ciljeva:
 povećanje razine učinkovitosti, transparentnosti i
odgovornosti Općinskog vijeća, Općinskog
načelnika i službi za upravu Općine Fojnica,
 povećanje otvorenosti Općine prema potrebama
građana i stvaranje mogućnosti za većim
sudjelovanjem građana u odlučivanju o pitanjima
iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice
lokalne samouprave,
 promicanje razgraničenja odgovornosti između
zakonodavne i izvršne vlasti, povećanje
učinkovitosti i odgovornosti Općinskog vijeća
kao zakonodavne vlasti i većeg nadzora nad
radom izvršne vlasti kroz provedbu i izvršavanje
akata Općinskog vijeća,
 poboljšanje transparentnosti i vladavine zakona u
administrativnim
procedurama,
pristupa
informacijama
građanima,
profesionalnih
standarda i stvaranje uvjeta za učinkovitiju i
odgovorniju općinsku administraciju,

Realizacijom zadataka i pitanja iz Programa
rada Općinskog vijeća Fojnica očekuje se
ostvarivanje slijedećih ciljeva:
 povećanje razine efikasnosti, transparentnosti i
odgovornosti Općinskog vijeća, Općinskog
načelnika i službi za upravu Općine Fojnica,
 povećanje otvorenosti Općine prema potrebama
građana i stvaranje mogućnosti za većim
učešćem građana u odlučivanju o pitanjima iz
samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice
lokalne samouprave,
 unapređenje razgraničenja odgovornosti između
zakonodavne i izvršne vlasti, povećanje
efikasnosti i odgovornosti Općinskog vijeća kao
zakonodavne vlasti i većeg nadzora nad radom
izvršne vlasti kroz provođenje i izvršavanje akata
Općinskog vijeća,
 poboljšanje transparentnosti i vladavine zakona u
administrativnim
procedurama,
pristupa
informacijama
građanima,
profesionalnih
standarda i stvaranje uslova za efikasniju i
odgovorniju općinsku administraciju,

Zadaci i ciljevi utvrđeni Programom rada
Općinskog vijeća Fojnica za 2012. godinu su
okvirnog karaktera.
Ovlašteni predlagatelji ovim Programom nisu
ograničeni u okviru svojih ovlasti i nadležnosti, a
Općinsko vijeće od istih očekuje nove inicijative i
prijedloge tijekom cijele 2012. godine, koje će se
prema utvrđenoj proceduri uvrštavati u dnevni red
sjednica Općinskog vijeća.

Zadaci i ciljevi utvrđeni Programom rada
Općinskog vijeća Fojnica za 2012. godinu su
okvirnog karaktera.
Ovlašteni predlagači ovim Programom nisu
ograničeni u okviru svojih ovlasti i nadležnosti, a
Općinsko vijeće od istih očekuje nove inicijative i
prijedloge tokom cijele 2012. godine, koje će se
prema utvrđenoj proceduri uvrštavati u dnevni red
sjednica Općinskog vijeća.

15.02.2012. godine

Službene novine Općine Fojnica
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Vijeće će preko povjerenstva za utvrđivanje
značajnijih datuma za Općinu Fojnica obilježiti
pored Dana općine 18. ožujka i Državne praznike i
to: 1. ožujak i 25. studeni.

Vijeće će preko komisije za utvrđivanje
značajnijih datuma za Općinu Fojnica obilježiti
pored Dana općine 18. marta i Državne praznike i
to: 1. mart i 25. novembar.

VI. – PRIMJENA PROGRAMA

VI. – PRIMJENA PROGRAMA

Svi obrađivači materijala u obvezi su u izradi
materijala iz svoje nadležnosti pridržavati se
utvrđenih rokova iz ovog Programa
Obrađivači su dužni materijale dostavljati
tajniku Općinskog vijeća najkasnije 12 dana prije
održavanja sjednice Općinskog vijeća.

Svi obrađivači materijala u obavezi su u izradi
materijala iz svoje nadležnosti pridržavati se
utvrđenih rokova iz ovog Programa
Obrađivači su dužni materijale dostavljati
sekretaru Općinskog vijeća najkasnije 12 dana prije
održavanja sjednice Općinskog vijeća.

VII.– STUPANJE NA SNAGU

VII.– STUPANJE NA SNAGU

Program rada Općinskog vijeća Fojnica za
2012. godinu stupa na snagu osmoga dana od dana
objavljivanja u „Službenim novinama općine
Fojnica“.

Program rada Općinskog vijeća Fojnica za
2012. godinu stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenim novinama općine
Fojnica“.

Broj: 01-05-173-6/12
Fojnica: 1, veljaće 2012. godine

Broj: 01-05-173-6/12
Fojnica: 01.02.2012. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, s.r.

___________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Temeljem članka 24. Statuta Općine Fojnica,
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08) i
članka 88. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 5408 i
6/10), Općinsko vijeće je na sjednici održanoj dana
1, veljače 2012. godine donijelo

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica,
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08) i
člana 88. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica,
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08 i
6/10) Općinsko vijeće je na sjednici održanoj dana
01.02.2012. godine donijelo

R J E Š E NJ E
o imenovanju člana Povjerenstva za Statut i
propise

R J E Š E NJ E
o imenovanju člana Komisije za Statut i
propise

I
U Povjerenstvo za Statut i propise imenuje se
Niveska Oroz.

I
U Komisiju za Statut i propise imenuje se Oroz
Niveska.

II
Mandat člana povjerenstva iz točke I. rješenja
traje do isteka vijećničkog mandata.

II
Mandat člana komisije iz tačke I. predmetnog
rješenja traje do isteka vijećničkog mandata.

III
Ova Rješenje stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenim novinama općine
Fojnica“.

III
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenim novinama općine
Fojnica“.

Broj: 01-05-173-7/12
Fojnica: 1, veljače 2012. godine

Broj: 01-05-173-7/12
Fojnica:01.02.2012. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, s.r.

Stranica 8

Službene novine Općine Fojnica

Temeljem članka 24. Statuta Općine Fojnica
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08), i
članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08 i
6/10), razmatrajući Izvješće o radu Općinskog vijeća
Fojnica za 2011. godinu Općinsko vijeće Fojnica na
sjednici održanoj dana 1, veljače 2012. godine
donosi:

Broj 1

15.02.2012. godine

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08), i
člana 87. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08 i
6/10), razmatrajući Izvještaj o radu Općinskog vijeća
Fojnica za 2011. godinu Općinsko vijeće Fojnica na
sjednici održanoj dana 01.02.2012. godine donosi:

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu
Općinskog vijeća Fojnica za 2011. godinu

o usvajanju Izvještaja o radu
Općinskog vijeća Fojnica za 2011. godinu

I.
Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o radu
Općinskog vijeća Fojnica za 2011. godinu.

I.
Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o radu
Općinskog vijeća Fojnica za 2011. godinu.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o radu
Općinskog vijeća Fojnica za 2011. godinu, od 1,
veljače 2012. godine.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o radu
Općinskog vijeća Fojnica za 2011. godinu, od
01.02.2012. godine.

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

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

Broj: 01-05-173-5/12
Fojnica: 1, veljače 2012. godine

Broj: 01-05-173-5/12
Fojnica: 01.02.2012. 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 („Službene novine Općine Fojnica“, broj:
4/08), i članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća
Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“,
broj:4/08 i 6/10), razmatrajući Kvartalno izvješće za
period srpanj - rujan 2011. godine o provedbi
komponente „Upravljanje općinom i preuzimanje
odgovornosti“, Općinsko vijeće Fojnica na sjednici
održanoj 1, veljače 2012. godine, donosi

Na osnovu člana 24. tačka 32. Statuta Općine
Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj:
4/08), i člana 87. Poslovnika Općinskog vijeća
Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“,
broj:4/08 i 6/10), razmatrajući Kvartalni izvještaj za
period juli - septembar 2011. godine o provođenju
komponente „Upravljanje općinom i preuzimanje
odgovornosti“, Općinsko vijeće Fojnica na sjednici
održanoj 01.02.2012. godine, donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju Kvartalnog izvješća za period srpanj
- rujan 2011. godine o provedbi komponente
„Upravljanje općinom i preuzimanje
odgovornosti“

o usvajanju Kvartalnog izvještaja za period juli septembar 2011. godine o provođenju
komponente „Upravljanje općinom i
preuzimanje odgovornosti“

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Kvartalno
izvješće za period srpanj - rujan 2011. godine o
provedbi komponente „Upravljanje općinom i
preuzimanje odgovornosti“.

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Kvartalni
izvještaj za period juli – septembar 2012. godine o
provođenju komponente „Upravljanje općinom i
preuzimanje odgovornosti“.

Sastavni dio ovog Zaključka je Kvartalno
izvješće za period srpanj - rujan 2011. godine o
provedbi
komponente „Upravljanje općinom i
preuzimanje odgovornosti“.

Sastavni dio ovog Zaključka je Kvartalni
izvještaj za period juli - septembar 2011. godine o
provođenju komponente „Upravljanje općinom i
preuzimanje odgovornosti“.

15.02.2012. godine

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

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

Broj: 01-05-173-3/12
Fojnica: 1, veljače 2012. godine

Broj: 01-05-173-3/12
Fojnica: 01.02.2012.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 („Službene novine Općine Fojnica“, broj:
4/08), i članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća
Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“,
broj:4/08 i 6/10), razmatrajući Kvartalno izvješće za
period srpanj - rujan 2011. godine o realizaciji
komponente „Potpora Općinskom vijeću“, Općinsko
vijeće Fojnica na sjednici održanoj 1, veljače 2012.
godine, donosi

Na osnovu člana 24. tačka 32. Statuta Općine
Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj:
4/08), i člana 87. Poslovnika Općinskog vijeća
Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“,
broj:4/08 i 6/10), razmatrajući Kvartalni izvještaj za
period juli – septembar 2011. godine o realizaciji
komponente
„Potpora Općinskom vijeću“,
Općinsko vijeće Fojnica na sjednici održanoj
01.02.2012. godine, donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju Kvartalnog izvješća za period srpanj
- rujan 2011. godine o realizaciji komponente
„Potpora Općinskom vijeću“

o usvajanju Kvartalnog izvještaja za period juli –
septembar 2011. godine o realizaciji komponente
„Podrška Općinskom vijeću“

I.
Općinsko vijeće Fojnica usvaja Kvartalno
izvješće za period srpanj - rujan 2011. godine o
realizaciji komponente
„Potpora Općinskom
vijeću“.

I.
Općinsko vijeće Fojnica usvaja Kvartalni
izvještaj za period juli - septembar 2011. godine o
realizaciji komponente „Podrška Općinskom
vijeću“.

Sastavni dio ovog Zaključka je Kvartalno
izvješće za period srpanj - rujan 2011. godine o
realizaciji komponente
„Potpora Općinskom
vijeću“.

Sastavni dio ovog Zaključka je Kvartalni
izvještaj za period juli - septembar 2011. godine o
realizaciji komponente
„Potpora Općinskom
vijeću“.

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

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

Broj: 01-05-173-4/12
Fojnica,1, veljače 2012. godine

Broj: 01-05-173-4/12
Fojnica: 01.02.2012. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vinko Protuđer, v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Protuđer Vinko, s.r.

