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Temeljem članka 13. Zakona o načelima 

lokalne samouprave u Federaciji Bosne i 

Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj: 

49/06), članka 24. točka 3. Statuta Općine Fojnica 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08) i 

članka  80. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 

i 3/12) Općinsko vijeće Fojnica je na II. sjednici 

održanoj dana, 17, siječnja 2013. godine, donijelo  

 

ODLUKU 
o privremenom financiranju Općine Fojnica  

za period 1. siječnja do 31. ožujka 2013. godine 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos privremenog 

financiranja Općine Fojnica, do donošenja proračuna 

Općine Fojnica,  za period 1. siječnja  –  do 31. 

ožujka 2013. godine. 

 

Članak 2. 

Privremeno financiranje Općine Fojnica za 

period iz članka 1. Odluke utvrđuje se u iznosu od 

650.000,00 KM. 

 

Članak 3. 

Odluka o privremenom financiranju će se 

primjenjivat od 1. siječnja 2013. godine.  

 

Članak 4. 

Odluka će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 
 

Broj: 01-05-23-2/13 

Fojnica: 17. siječnja 2013. godine 

 

PREDSJEDNIK                                                                              

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                             

Dr.  Bogomir Barbić, v.r. 

__________________________________________ 

 

Temeljem članka 24. Statuta Općine Fojnica 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08), 

članka 87. i 100. Poslovnika o radu Općinskog 

vijeća Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, 

broj: 4/08, 6/10 i 3/12), Općinsko vijeće Fojnica, 

razmatrajući nacrt Proračuna Općine Fojnica za 

period 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine; 

projekciju proračuna za 2014. i 2015. godinu (po 

ekonomskoj klasifikaciji), na II. sjednici održanoj 

dana 17. siječnja 2013. godine, donosi: 

 

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju nacrta Proračuna Općine Fojnica 

za period 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine; 

projekcije proračuna za 2014. i 2015. godinu (po 

ekonomskoj klasifikaciji) 

Na osnovu člana 13. Zakona o principima 

lokalne samouprave u Federaciji Bosne i 

Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj: 

49/06), člana 24. tačka 3. Statuta Općine Fojnica 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08) i 

člana  80. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 

i 3/12) Općinsko vijeće Fojnica je na II. sjednici 

održanoj dana, 17.01.2013. godine, donijelo  

 

ODLUKU 
o privremenom finansiranju Općine Fojnica  

za period 01.01. do 31.03.2013. godine 

 
Član 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos privremenog 

finansiranja Općine Fojnica, do donošenja budžeta 

Općine Fojnica,  za period 01.01. –  do 31.03. 2013. 

godine. 

 

Član 2. 

Privremeno finansiranje Općine Fojnica za 

period iz člana 1. Odluke utvrđuje se u iznosu od 

650.000,00 KM. 

 

Član 3. 

Odluka o privremenom finansiranju će se 

primjenjivat od 01.01.2013. godine.  

 

Član 4. 

Odluka će se objaviti u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

Broj: 01-05-23-2/13 

Fojnica:17.01.2013. godine 

 

PREDSJEDNIK                                                                                          

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                        

Dr.  Barbić Bogomir, s. r. 

__________________________________________ 

 
Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08), 

člana 87. i 100. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 

Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

4/08, 6/10 i 3/12), Općinsko vijeće Fojnica, 

razmatrajući nacrt Budžeta Općine Fojnica za period 

01.01. do 31.12.2013. godine; projekciju budžeta za 

2014. i 2015. godinu (po ekonomskoj klasifikaciji), 

na II. sjednici održanoj dana 17.01.2013. godine, 

donosi: 

 

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju nacrta Budžeta Općine  

Fojnica za period 01.01. do 31.12.2013.  

godine; projekcije budžeta za 2014. i 2015. 

godinu (po ekonomskoj klasifikaciji) 
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I. Općinsko vijeće Fojnica prihvaća nacrt 

Proračuna Općine Fojnica za period 1. siječnja do 

31. prosinca 2013. godine; projekciju proračuna za 

2014. i 2015. godinu (po ekonomskoj klasifikaciji). 

 

Primjedbe i prijedloge na nacrt Proračuna iz 

prethodnog stavka vijećnici trebaju dostaviti Službi 

za gospodarstvo, financije i proračun, u pisanoj 

formi, u što kraćem roku. 

             

Sastavni dio ovog Zaključka je nacrt Proračuna 

Općine Fojnica za period 1. siječnja do 31. prosinca 

2013. godine; projekcija proračuna za 2014. i 2015. 

godinu (po ekonomskoj klasifikaciji). 

 

II.  Ovaj Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

Broj: 01-05-23-3/13 

Fojnica: 17. siječnja 2013. godine 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 
__________________________________________ 

 
Temeljem članka 24. točka 14. Statuta općine 

Fojnica  („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

4/08) i članka 20. Odluke o javnim priznanjima 

Općine Fojnica  (“Službene novine Općine Fojnica“, 

broj: 6/11) Općinsko vijeće Fojnica je na III. sjednici 

održanoj 25. veljače 2013. godine, donijelo 

 

ODLUKU 
o dodjeli javnih priznanja Općine Fojnica  

 
 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Fojnica dodjeljuje javna 

priznanja pravnim i fizičkim osobama za iznimna 

dostignuća, uspjeh i osobni doprinos od osobitog 

značaja za razvoj i ugled Općine Fojnica. 

 

Članak 2. 

NAGRADA OPĆINE ZA ŽIVOTNO DJELO 

dodjeljuje se: 

Salkanu Merdžanić, za  cjelokupno dostignuće u 

periodu od 2002. godine do danas, posebno 

ističući period od 2004. godine, od kada obnaša 

dužnost Općinskog načelnika, za izniman dop-

rinos i značajne rezultate u gospodarstvu, kulturi, 

obrazovanju, turističkom radu i na svakom 

drugom razvoju Općine Fojnica.  

 

Članak 3.  

ZLATNA PLAKETA OPĆINE FOJNICA 

dodjeljuje se: 

I. Općinsko vijeće Fojnica prihvaća nacrt Budžeta 

Općine Fojnica za period 01.01. do 31.12.2013. 

godine; projekciju budžeta za 2014. i 2015. godinu 

(po ekonomskoj klasifikaciji). 

 

Primjedbe i prijedloge na nacrt Budžeta iz 

prethodnog stava vijećnici trebaju dostaviti Službi za 

privredu, finansije i budžet, u pisanoj formi, u što 

kraćem roku. 

             

Sastavni dio ovog Zaključka je nacrt Budžeta 

Općine  Fojnica   za   period   01.01. do  31.12. 

2013. godine; projekcija budžeta za 2014. i 2015. 

godinu (po ekonomskoj klasifikaciji). 

 

II.   Ovaj Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

Broj: 01-05-23-3/13 

Fojnica: 17.01.2013. godine 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Barbić Bogomir, s.r. 

__________________________________________ 

 
Na osnovu člana 24. tačka 14. Statuta općine 

Fojnica  („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

4/08) i člana 20. Odluke o javnim priznanjima 

Općine Fojnica  (“Službene novine Općine Fojnica“, 

broj: 6/11) Općinsko vijeće Fojnica je na III. sjednici 

održanoj 25.02.2013. godine, donijelo 

 

ODLUKU 
o dodjeli javnih priznanja Općine Fojnica  

 

 

Član 1. 

Općinsko vijeće Fojnica dodjeljuje javna 

priznanja pravnim i fizičkim licima za iznimna 

dostignuća, uspjeh i lični doprinos od osobitog 

značaja za razvoj i ugled Općine Fojnica. 

 

Član 2. 

NAGRADA OPĆINE ZA ŽIVOTNO DJELO 

dodjeljuje se: 

Merdžanić Salkanu, za  cjelokupno dostignuće u 

periodu od 2002. godine do danas, posebno 

ističući period od 2004. godine, od kada obavlja 

funkciju Općinskog načelnika, za izniman dop-

rinos i značajne rezultate u privredi, kulturi, 

obrazovanju, turističkom radu i na svakom 

drugom razvoju Općine Fojnica.  

 

Član 3.  

ZLATNA PLAKETA OPĆINE FOJNICA 

dodjeljuje se: 
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Hrvatskom taekwondo klubu “Hvojnica“ Fojnica 

za izuzetne i dugogodišnje rezultate u razvoju i 

promicanju sporta. 

 
Članak 4. 

SREBRNA PLAKETA OPĆINE FOJNICA 

dodjeljuje se: 

1. Vatrogasnom društvu „Fojnica“, iz Fojnice, za 

izuzetne i dugogodišnje rezultate u zaštiti od 

požara. 

2. „Miam“ d.o.o. Fojnica za postignute rezultate u 

gospodarstvu, u smislu uspješnog poslovanja i 

izmirivanja zakonskih obveza. 

 
Članak 5. 

Dodjela priznanja iz članka 2., 3. i 4. izvršit će 

se na Svečanoj sjednici prigodom obilježavanja dana 

Općine Fojnica, 18. ožujka.  

 
Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu drugog dana od 

dana donošenja i bit će objavljena u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“.  

 
Broj: 01-05-137-3/13                                                                                                                       

Fojnica: 25. veljače 2013. godine 

 

PREDSJEDNIK            

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 
__________________________________________ 

 
 

Temeljem članka 13. Zakona o načelima lokal-

ne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, 

članka 24. točka 18. Statuta Općine Fojnica 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08) i 

članka 80. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica  

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 

i 3/12), Općinsko vijeće Fojnica na III. sjednici 

održanoj 25. veljače 2013. godine, donosi 

 

 

ODLUKU 
o produžetku mandata Upravnog vijeća JU 

Centar za medicinsku rehabilitaciju „Fojnica“ 

Fojnica 

 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Fojnica donosi Odluku o 

produžetku mandata Upravnog vijeća Javne 

ustanove Centar za medicinsku rehabilitaciju 

„Fojnica“ Fojnica do 60 dana.  

 

 

 

 

Hrvatskom taekwondo klubu “Hvojnica“ Fojnica 

za izuzetne i dugogodišnje rezultate u razvoju i 

unapređenju sporta. 

 
Član 4. 

SREBRNA PLATETA OPĆINE FOJNICA 

dodjeljuje se: 

1. Vatrogasnom društvu „Fojnica“, iz Fojnice, za 

izuzetne i dugogodišnje rezultate u zaštiti od 

požara. 

2. „Miam“ d.o.o. Fojnica za postignute rezultate u 

privredi, u smislu uspješnog poslovanja i 

izmirivanja zakonskih obaveza. 

 
Član 5. 

Dodjela priznanja iz člana 2., 3. i 4. izvršit će se 

na Svečanoj sjednici prilikom obilježavanja Dana 

Općine Fojnica, 18. marta.  

 
Član 6. 

Ova Odluka stupa na snagu drugog dana od 

dana donošenja i bit će objavljena u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“.  

 
Broj: 01-05-137-3/13              

Fojnica: 25.02.2013.godine 

 

PREDSJEDNIK            

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Barbić Bogomir,  s.r. 

__________________________________________ 

 
 

Na osnovu člana 13. Zakona o principima 

lokalne samouprave u Federaciji Bosne i 

Hercegovine, člana 24. tačka 18. Statuta Općine 

Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

4/08) i člana 80. Poslovnika Općinskog vijeća 

Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

4/08, 6/10 i 3/12), Općinsko vijeće Fojnica na III. 

sjednici održanoj 25.02.2013. godine, donosi 

 

 

ODLUKU 
o produžetku mandata Upravnog odbora JU 

Centar za medicinsku rehabilitaciju „Fojnica“ 

Fojnica 

 

 

Član 1. 

Općinsko vijeće Fojnica donosi Odluku o 

produžetku mandata Upravnog odbora Javne 

ustanove Centar za medicinsku rehabilitaciju 

„Fojnica“ Fojnica do 60 dana.  
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Članak 2. 

 Odluka stupa na snagu danom objave u 

„Službenim novinama Općine Fojnica“. 

 

Broj: 01-05-137-4/13              

Fojnica: 25. veljače 2013. godine 

 

PREDSJEDNIK            

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić,  v.r. 
__________________________________________________________ 

 

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, 6/10 i 3/12), a na prijedlog 

Kolegija Općinskog vijeća Fojnica, Općinsko vijeće 

Fojnica na III. sjednici održanoj dana 25. veljače 

2013. godine,  donosi 

 

PROGRAM RADA 
Općinskog vijeća Fojnica za 2013. godinu 

 

 

I. UVOD 

 

Programom rada Općinskog vijeća utvrđuju se 

poslovi i zadaci kao i pitanja koja će se u 2013. 

godini raspravljati i razmatrati na sjednicama 

Općinskog vijeća Fojnica, određuju nositelji poslova 

i zadataka, kao i rokovi za razmatranje istih. 

Program rada je koncipiran tako da obuhvaća 

one poslove i zadatke za koje je Vijeće nadležno, 

sukladno Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, 

Ustavu Kantona Središnja Bosna, Zakonom o 

načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i 

Hercegovine, Statutom Općine Fojnica i Poslov-

nikom Općinskog vijeća Fojnica. 

Odredbama članka 13. Zakona o načelima 

lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercego-

vine  definirane su nadležnosti Općinskog vijeća. 

Iste odredbe prenesene su  i u Statut općine Fojnica, 

koji je Općinsko vijeće Fojnica usvojilo 28. 

kolovoza 2008. godine. 

 

Naprijed navedenim odredbama Općinsko 

vijeće je zaduženo da: 

- 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; 

          

 

Član 2. 

Odluka stupa na snagu danom objave u 

„Službenim novinama Općine Fojnica“. 

 

Broj: 01-05-137-4/13    

Fojnica: 25.02.2013. godine 

 

PREDSJEDNIK            

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Barbić Bogomir,  s.r. 
__________________________________________________________ 

 

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, 6/10 i 3/12), a na prijedlog 

Kolegija Općinskog vijeća Fojnica, Općinsko vijeće 

Fojnica na III. sjednici održanoj  dana 25.02.2013. 

godine,  donosi 

 

PROGRAM RADA 
Općinskog vijeća Fojnica za 2013. godinu 

 

 

I. UVOD 

 

Programom rada Općinskog vijeća utvrđuju se 

poslovi i zadaci kao i pitanja koja će se u 2013. 

godini raspravljati i razmatrati na sjednicama 

Općinskog vijeća Fojnica, određuju nosioci poslova 

i zadataka, kao i rokovi za razmatranje istih. 

Program rada je koncipiran tako da obuhvaća 

one poslove i zadatke za koje je Vijeće nadležno, u 

skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, 

Ustavom Srednjobosanskog kantona, Zakonom o 

principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i 

Hercegovine, Statutom Općine Fojnica i Poslov-

nikom Općinskog vijeća Fojnica. 

Odredbama člana 13. Zakona o principima 

lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercego-

vine  definisane su nadležnosti Općinskog vijeća. 

Iste odredbe prenesene su i u Statut općine Fojnica, 

koji je Općinsko vijeće Fojnica usvojilo 28.08.2008. 

godine. 

 

Naprijed navedenim odredbama Općinsko 

vijeće je zaduženo da: 

- 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; 
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- donosi propise o porezima, pristojbama, 

naknadama i doprinosima jedinice lokalne samo-

uprave 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 praznika/blagdana 

jedinice lokalne samouprave; 

- donosi odluke o nagradama i priznanjima 

jedinica lokalne samouprave; 

- bira i razrješava predsjednika Vijeća; 

- donosi odluke o raspisivanju referenduma; 

- razmatra godišnja izvješća o provedbi politike 

jedinice lokalne samouprave i aktivnostima 

načelnika; 

- 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. 

 

II. SADRŽAJ PROGRAMA 

 

Općinsko vijeće će u 2013. godini razmatrati 

pitanja kako slijedi: 

 

 

I. KVARTAL (01.01. 2013. – 31.03. 2013.) 

 
R.b Aktivnost Obrađivač Predlagatelj 

1. 

Izvješće o izvršenju 

ostvarenih prihoda i 

rashoda za 2012. godinu 

Služba za 

gospodars., 

financije i 

proračun 

Općinski 

načelnik 

2. 

Prijedlog proračuna 

Općine Fojnica za 2013. 

godinu 

Služba za 

gospodars., 

financije i 

proračun 

Općinski 

načelnik 

3. 

Odluka o Izvršavanju 

proračuna Općine 

Fojnica za 2013. godinu 

Služba za 

gospodars., 

financije i 

proračun 

Općinski 

načelnik 

4. 

Proračunski kalendar 

Općine Fojnica za izradu 

i donošenje proračuna za 

2013. godinu 

Služba za 

gospodars., 

financije i 

proračun 

Općinski 

načelnik 

5. 

Donošenje Odluke o utv-

rđivanju prosječne kona-

čne cijene m2 površine 

(zemljišta i stambeno-

poslovnih prostora) na 

području Općine Fojnica 

u 2012. godini 

Služba za 

urbanizam, 

graditeljstvo

katastar i 

imovinsko 

pravne 

poslove 

Općinski 

načelnik 

 

 

- 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 građevinskog 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 sa-

mouprave 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 godišnje izvještaje o provedbi politike 

jedinice lokalne samouprave i aktivnostima 

načelnika; 

- osniva preduzeća i ustanove za obavljanje poslo-

va od interesa za jedinicu lokalne samouprave; 

- donosi Poslovnik o svom radu; 

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i 

Statutom. 

 

II. SADRŽAJ PROGRAMA 

 

Općinsko vijeće će u 2013. godini razmatrati 

pitanja kako slijedi: 

 

 

I. KVARTAL (01.01. 2013. – 31.03. 2013.) 

 
R.b Aktivnost Obrađivač Predlagač 

1. 

Izvještaj o izvršenju 

ostvarenih prihoda i 

rashoda za 2012. godinu 

Služba za 

privredu, 

finansije i 

budžet 

Općinski 

načelnik 

2. 
Prijedlog budžeta Općine 

Fojnica za 2013. godinu 

Služba za 

privredu, 

finansije i 

budžet 

Općinski 

načelnik 

3. 

Odluka o Izvršavanju 

budžeta Općine Fojnica 

za 2013. godinu 

Služba za 

privredu, 

finansije i 

budžet 

Općinski 

načelnik 

4. 

Budžetski kalendar 

Općine Fojnica za izradu 

i donošenje budžeta za 

2013. godinu 

Služba za 

privredu, 

finansije i 

budžet 

Općinski 

načelnik 

5. 

Donošenje Odluke o utv-

rđivanju prosječne kona-

čne cijene m2 površine 

(zemljišta i stambeno-

poslovnih prostora) na 

području Općine Fojnica 

u 2012. godini 

Služba za 

urbanizam, 

građenje, 

katastar i 

imovinsko 

pravne 

poslove 

Općinski 

načelnik 
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R.b Aktivnost Obrađivač Predlagatelj 

6. 

Odluka o ustroju i radu 

dimnjačarske djelatnosti 

na području Općine 

Fojnica 

Služba za ci-

vilnu zaštitu  

i inspekcijski 

nadzor 

Općinski 

načelnik 

7. 

Izvješće o radu Općins-

kog vijeća Fojnica za 

2012. godinu i Program 

rada za 2013. godinu 

Predsjednik 

i tajnica 

Općinskog 

vijeća 

Predsjednik  

Općinskog 

vijeća 

8. 

Izvješće o radu Opć. na-

čelnika i općinskih slu-

žbi za upravu za 2012. g. 

i Program rada za 2013.  

Općinski 

načelnik 

 

Općinski 

načelnik 

 

9.  

Izvješće o radu za 2012. 

godinu i Financijsko 

izvješće za 2012. godinu, 

OIP-a Fojnica 

Općinsko 

izborno po-

vjerenstvo 

Fojnica 

Predsjednik 

OIP-a 

Fojnica 

10. 

Informacija o stanju 

javne sigurnosti na 

području Općine Fojnica 

PU Kiseljak 

– Policijska 

postaja 

Fojnica 

Zapovjednik 

Policijske 

postaje 

Fojnica 

11. 

Izvješće o radu za 2011. 

i 2012. godinu i Program 

rada za 2013. godinu, JU 

za predškolski odgoj i 

prosvjetu djece Fojnica      

JU za predš-

kolski odgoj  

i prosvjetu 

djece Fojnica 

Predsjednik 

upravnog 

vijeća 

12. 

Izvješće o radu JU Ljek-

arna –Apoteka Fojnica za 

2011. i 2012. god. i Pro-

gram rada za 2013. god. 

JU Ljekarna 

–Apoteka 

Fojnica 

Predsjednik 

upravnog 

vijeća 

13. 

Izvješće o radu JU Dom 

zdravlja Fojnica za 2011. 

i 2012. godinu i Program 

rada za 2013. godinu 

JU Dom 

zdravlja 

Fojnica 

Predsjednik 

upravnog 

vijeća 

14. 

Odluka o dodjeli 

priznanja Općine Fojnica 

za 2012. godinu 

Povjer. za 

dodjelu priz-

nanja Općine 

Fojnica i taj-

nica OV 

Predsjednik 

povjer. za 

dodjelu pri-

znanja Op-

ćine Fojnica 

15. 

Pravilnik o kriterijima za 

dodjelu stipendija za 

2013. godinu 

Služba za 

društv. djel. 

stamb.kom.

poslove 

Općinski 

načelnik 

16. 

Imenovanje stalnih i po-

vremenih radnih tijela 

Opć. vijeća  Fojnica.  

Stručna 

služba OV i 

Kolegij OV 

Kolegij 

Općinskog 

vijeća 

 

17. 

 

Informacija o radu 

Šumarije Fojnica 

za 2012. godinu 

Šumarija 

Fojnica 

Upravnik 

Šumarije 

Fojnica 

 
R.b Aktivnost Obrađivač Predlagač 

6. 

Odluka o organizaciji i 

radu dimnjačarske 

djelatnosti na području 

Općine Fojnica 

Služba za ci-

vilnu zaštitu  

i inspekcijski 

nadzor 

Općinski 

načelnik 

7. 

Izvještaj o radu Općins-

kog vijeća Fojnica za 

2012. godinu i Program 

rada za 2013. godinu 

Predsjednik 

i sekretar 

Općinskog 

vijeća 

Predsjednik  

Općinskog 

vijeća 

8. 

Izvještaj o radu Opć. na-

čelnika i općinskih slu-

žbi za upravu za 2012. g. 

i Program rada za 2013.  

Općinski 

načelnik 

 

Općinski 

načelnik 

 

9.  

Izvještaj o radu za 2012. 

godinu i Finansijski 

izvještaj za 2012. 

godinu, OIK-e Fojnica 

Općinska 

izborna 

komisija 

Fojnica 

Predsjednik 

OIK-e 

Fojnica 

10. 

Informacija o stanju 

javne sigurnosti na 

području Općine Fojnica 

PU Kiseljak 

– Policijska 

stanica 

Fojnica 

Komandir 

Policijske 

stanice 

Fojnica 

11. 

Izvještaj o radu za 2011. 

i 2012. godinu i Program 

rada za 2013. godinu, JU 

za predškolsko vasp.  i 

obrazov. djece Fojnica      

JU za predš-

kolsko vasp.  

i obraz. djece 

Fojnica 

Predsjednik 

upravnog 

odbora 

12. 

Izvještaj o radu JU Ljek-

arna –Apoteka Fojnica za 

2011. i 2012. god. i Pro-

gram rada za 2013. god. 

JU Ljekarna 

–Apoteka 

Fojnica 

Predsjednik 

upravnog 

odbora 

13. 

Izvještaj o radu JU Dom 

zdravlja Fojnica za 2011. 

i 2012. godinu i Program 

rada za 2013. godinu 

JU Dom 

zdravlja 

Fojnica 

Predsjednik 

upravnog 

odbora 

14. 

Odluka o dodjeli 

priznanja Općine Fojnica 

za 2012. godinu 

Komisija  za 

dodjelu priz-

nanja Općine 

Fojnica i 

sekretar  OV 

Predsjednik 

komisije za 

dodjelu pri-

znanja Op-

ćine Fojnica 

15. 

Pravilnik o kriterijima za 

dodjelu stipendija za 

2013. godinu 

Služba za 

društv. djel. 

stamb.kom.

poslove 

Općinski 

načelnik 

16. 

Imenovanje stalnih i po-

vremenih radnih tijela 

Opć. vijeća  Fojnica.  

Stručna 

služba OV i 

Kolegij OV 

Kolegij 

Općinskog 

vijeća 

 

17. 

 

Informacija o radu 

Šumarije Fojnica 

za 2012. godinu 

Šumarija 

Fojnica 

Upravnik 

Šumarije 

Fojnica 

 
II. KVARTAL (01.04.2013. – 30.06. 2013.) 

 

 
R.b Aktivnost Obrađivač Predlagatelj 

1. 

Izvješće o ostvarenju 

proračuna Općine Fojnica 

za period I. – III. 2013. 

godine 

Služba za 

gospodars., 

financije i 

proračun 

Općinski 

načelnik 

2. 

Izvješće o radu za 2012. 

godinu i Program rada za 

2013. god. Vatrogasnog 

društva Fojnica  

Vatrogasno 

društvo 

Fojnica 

Predsjednik 

Vatrogas-

nog društva 

Fojnica 

3. 

Izvješće o radu JKP 

Šćona d.o.o. Fojnica za 

2011. i 2012. godinu i 

Program rada za 2013. g. 

JKP Šćona 

d.o.o. 

Fojnica 

Predsjednik 

Nadzornog 

vijeća 

 

 
II. KVARTAL (01.04.2013. – 30.06. 2013.) 

 

 
R.b Aktivnost Obrađivač Predlagač 

1. 

Izvještaj o ostvarenju 

budžeta Općine Fojnica za 

period I. – III. 2013. 

godine 

Služba za 

privredu, 

finansije i 

budžet 

Općinski 

načelnik 

2. 

Izvještaj o radu za 2012. 

godinu i Program rada za 

2013. god. Vatrogasnog 

društva Fojnica  

Vatrogasno 

društvo 

Fojnica 

Predsjednik 

Vatrogas-

nog društva 

Fojnica 

3. 

Izvještaj o radu JKP 

Šćona d.o.o. Fojnica za 

2011. i 2012. godinu i 

Program rada za 2013. g. 

JKP Šćona 

d.o.o. 

Fojnica 

Predsjednik 

Nadzornog 

odbora 
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R.b Aktivnost Obrađivač Predlagatelj 

4. 

Informacija o radu za 

2011. i 2012. godinu i 

Program rada za 2013. 

godinu JU Centar za 

fizikalnu rehabilitaciju 

„Reumal“ Fojnica 

JU Centar 

za fizikalnu 

rehabilitacij

u „Reumal“ 

Fojnica 

Predsjednik 

Upravnog 

vijeća 

5.  

Odluka o ustroju i 

funkcioniranju zaštite od 

požara na području 

Općine Fojnica 

Služba za ci-

vilnu zaštitu  

i inspekcijski 

nadzor 

Općinski 

načelnik 

6. 

Informacija o raspodjeli 

sredstava za sport, 

kulturu i nevladine 

organizacije 

Povjeren-

stvo za 

društvene 

djelatnosti  

Predsjednik 

povjerenst. 

za društvene 

djelatnosti 

7. 

Program utroška 

sredstava za izgradnju i 

održavanje lokalnih cesta 

u 2013. godini  

Služba za 

društv. djel. 

stamb.kom.

poslove 

 

Općinski 

načelnik 

 

 

8. 

 

Donošenje Odluke o 

provedbi izbora u 

Mjesnim zajednicama na 

području općine Fojnica  

Služba za 

opću upravu 

i boračko 

invalidsku 

zaštitu 

Općinski 

načelnik 

9. 

Donošenje Odluke o 

usvajanju Prostornog 

plana Općine Fojnica 

Povj. za izra-

du Prostornog 

plana i Služba 

za urb. grad. 

katastar i imo 

vinsko pravne 

poslove 

Općinski 

načelnik 

10. 

 

Donošenje Odluke o 

provedbi Prostornog 

plana Općine Fojnica 

Služba za ur-

banizam, gra-

dit. katastar i 

imovinsko 

pravne posl. 

Općinski 

načelnik 

11. 

Plan zaštite i spašavanja 

od požara Općine 

Fojnica u 2013. godini 

Služba za 

civilnu zašt. i 

inspekcijski 

nadzor 

Općinski 

načelnik 

12. 

Godišnji plan 

implementacije 

Strateškog  plana  

razvoja Općine Fojnica 

Povj. za nad-

zor implem. 

Strateškog 

plana  razvoja 

Općine Fojn. 

Općinski 

načelnik 

13. 

Informacija o radu 

Ispostave za 

zapošljavanje Fojnica za 

2012. godinu 

Služba za 

zapošljava-

nje KSB, 

Ispostava 

Fojnica 

Šef 

Ispostave za 

zapošljava-

nje Fojnica 

14. 

Informacije o dodjeli 

stipendija za 

stipendiranje studenata 

za 2013. godinu 

Služba za 

društv. djel. 

stamb.kom.

poslove 

Općinski 

načelnik 

 
R.b Aktivnost Obrađivač Predlagač 

4. 

Informacija o radu za 

2011. i 2012. godinu i 

Program rada za 2013. 

godinu JU Centar za 

fizikalnu rehabilitaciju 

„Reumal“ Fojnica 

JU Centar 

za fizikalnu 

rehabilitacij

u „Reumal“ 

Fojnica 

Predsjednik 

Upravnog 

odbora 

5.  

Odluka o organizaciji i 

funkcionisanju zaštite od 

požara na području 

Općine Fojnica 

Služba za ci-

vilnu zaštitu  

i inspekcijski 

nadzor 

Općinski 

načelnik 

6. 

Informacija o raspodjeli 

sredstava za sport, 

kulturu i nevladine 

organizacije 

Komisija za 

društvene 

djelatnosti  

Predsjednik 

komisije za 

društvene 

djelatnosti 

7. 

Program utroška 

sredstava za izgradnju i 

održavanje lokalnih 

puteva u 2013. godini  

Služba za 

društv. djel. 

stamb.kom.

poslove 

 

Općinski 

načelnik 

 

 

8. 

 

Donošenje Odluke o 

provedbi izbora u 

Mjesnim zajednicama na 

području općine Fojnica  

Služba za 

opću upravu 

i boračko 

invalidsku 

zaštitu 

Općinski 

načelnik 

9. 

Donošenje Odluke o 

usvajanju Prostornog 

plana Općine Fojnica 

Komisija za 

izradu Pros-

tornog plana i 

Služba za urb. 

građ. katastar 

i imovinsko 

prav. poslove 

Općinski 

načelnik 

10. 

 

Donošenje Odluke o 

provedbi Prostornog 

plana Općine Fojnica 

Služba za ur-

banizam, gra-

đenje katastar 

i imovinsko 

pravne posl. 

Općinski 

načelnik 

11. 

Plan zaštite i spašavanja 

od požara Općine 

Fojnica u 2013. godini 

Služba za 

civilnu zašt. i 

inspekcijski 

nadzor 

Općinski 

načelnik 

12. 

Godišnji plan 

implementacije 

Strateškog  plana  

razvoja Općine Fojnica 

Kom. za nad-

zor implem. 

Strateškog 

plana  razvoja 

Općine Fojn. 

Općinski 

načelnik 

13. 

Informacija o radu Biroa 

za zapošljavanje Fojnica 

za 2012. godinu 

Služba za 

zapošljava-

nje SBK, 

Biro  

Fojnica 

Šef Biroa za 

zapošljava-

nje Fojnica 

14. 

Informacije o dodjeli 

stipendija za 

stipendiranje studenata 

za 2013. godinu 

Služba za 

društv. djel. 

stamb.kom.

poslove 

Općinski 

načelnik 

  
III. KVARTAL (01.07.2013. – 30.09. 2013.) 

 
R.b Aktivnost Obrađivač Predlagatelj 

1. 

Odluka o izmjenama i 

dopunama Regulacijskog 

plana – zbirno za ½ 

godine 

Služba za ur-

banizam, gra-

dit. katastar  i 

imovinsko 

pravne posl. 

Općinski 

načelnik 

2. 

Odluka o usvajanju 

izmjena i dopuna 

Regulacijskog plana – 

zbirno za ½ godine 

Služba za ur-

banizam, gra-

dit. katastar i 

imovinsko 

pravne posl. 

Općinski 

načelnik 

III. KVARTAL (01.07.2013. – 30.09. 2013.) 

 
R.b Aktivnost Obrađivač Predlagač 

1. 

Odluka o izmjenama i 

dopunama Regulacionog 

plana – zbirno za ½ 

godine 

Služba za ur-

ban., građenje 

katastar  i 

imovinsko 

pravne posl. 

Općinski 

načelnik 

2. 

Odluka o usvajanju 

izmjena i dopuna 

Regulacionog plana – 

zbirno za ½ godine 

Služba za ur-

ban, građenje 

katastar i 

imovinsko 

pravne posl. 

Općinski 

načelnik 
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R.b Aktivnost Obrađivač Predlagatelj 

3. 

Informacija o stanju 

poslovanja gospodarskih, 

fizičkih i drugih osoba i 

informacija od AFIP-a, o 

stanju gospodarstva u 

općini Fojnica 

Služba za 

gospodar-

stvo, 

financije i 

proračun 

Općinski 

načelnik 

4. 

Izvješće o realizaciji Pro-

grama rada Općinskog 

vijeća i usvojenih akata  

za prvih 6 mjeseci 2013. 

godine 

Predsjednik 

i tajnik 

Općinskog 

vijeća 

Predsjednik  

Općinskog 

vijeća 

5.  

Odluka o izmjenama i 

dopunama odluke o 

građevnom zemljištu 

Služba za ur-

banizam, gra-

dit. katastar i 

imovinsko 

pravne posl. 

Općinski 

načelnik 

6. 

Nacrt Odluke o 

komunalnom  redu 

Općine Fojnica 

Služba za 

civilnu zašt.   

i inspekcijski 

nadzor 

Općinski 

načelnik 

7. 

Izvješća povjerenstava 

Općinskog vijeća o svom 

radu za prvih 6 mjeseci 

2013. godine 

Povjerenstva 

Općinskog 

vijeća 

Predsjednik  

Općinskog 

vijeća 

 

8. 

 

Donošenje Odluke o 

komunalnom  redu 

Služba za 

civilnu zašt.   

i inspekcijski 

nadzor 

Općinski 

načelnik 

9. 

Izvješće o ostvarenju 

proračuna Općine 

Fojnica za period I.-VI. 

2013. godine 

Služba za 

gospodarst., 

financije i 

proračun 

Općinski 

načelnik 

 

 

IV. KVARTAL (01.10.2013. – 31.12. 2013.) 

 
R.b Aktivnost Obrađivač Predlagatelj 

1. 

Odluka o gradnji garaža, 

drvarnica i nadogradnji 

potkrovlja u užem 

urbanom području 

Služba za ur-

banizam, gra-

dit. katastar  i 

imovinsko 

pravne posl. 

Općinski 

načelnik 

2. 

Izvješće o ostvarenju 

proračuna Općine 

Fojnica za period I.-IX. 

2013. godine 

Služba za 

gospodarst., 

financije i 

proračun 

Općinski 

načelnik 

3. 
Nacrt Proračuna Općine 

Fojnica za 2014. godinu 

Služba za 

gospodarst., 

financije i 

proračun 

Općinski 

načelnik 

4. 

Plan i program mjera 

zaštite i spašavanja od 

prirodnih i drugih nesreća 

na području Općine 

Fojnica za period 2014. -

2016. godine 

Služba za 

civilnu zašt.   

i inspekcijski 

nadzor 

Općinski 

načelnik 

5. 

Prijedlog Proračuna 

Općine Fojnica za 2014. 

godinu 

Služba za 

gospodarst., 

financije i 

proračun 

Općinski 

načelnik 

6. 

Program rada Općinskog 

vijeća Fojnica za 2014. 

godinu 

Predsjednik i 

tajnica Opć-

inskog vijeća 

Fojnica  

Predsjednik 

i Kolegij 

Općinskog 

vijeća 

R.b Aktivnost Obrađivač Predlagač 

3. 

Informacija o stanju 

poslovanja privrednih, 

fizičkih i drugih lica i 

informacija od AFIP-a, o 

stanju privrede u općini 

Fojnica 

Služba za 

privredu, 

finansije i 

budžet 

Općinski 

načelnik 

4. 

Izvještaj o realizaciji Pro-

grama rada Općinskog 

vijeća i usvojenih akata  

za prvih 6 mjeseci 2013. 

godine 

Predsjednik 

i sekretar 

Općinskog 

vijeća 

Predsjednik  

Općinskog 

vijeća 

5.  

Odluka o izmjenama i 

dopunama odluke o 

građevinskom zemljištu 

Služba za ur-

ban, građenje 

katastar i 

imovinsko 

pravne posl 

Općinski 

načelnik 

6. 

Nacrt Odluke o 

komunalnom  redu 

Općine Fojnica 

Služba za 

civilnu zašt.   

i inspekcijski 

nadzor 

Općinski 

načelnik 

7. 

Izvještaji  komisija 

Općinskog vijeća o svom 

radu za prvih 6 mjeseci 

2013. godine 

Komisije 

Općinskog 

vijeća 

Predsjednik  

Općinskog 

vijeća 

 

8. 

 

Donošenje Odluke o 

komunalnom  redu 

Služba za 

civilnu zašt.   

i inspekcijski 

nadzor 

Općinski 

načelnik 

9. 

Izvještaj o ostvarenju 

budžeta Općine Fojnica 

za period I.-VI. 2013. 

godine 

Služba za 

privredu, 

finansije i 

budžet 

Općinski 

načelnik 

 

 

IV. KVARTAL (01.10.2013. – 31.12. 2013.) 

 
R.b Aktivnost Obrađivač Predlagač 

1. 

Odluka o gradnji garaža, 

drvarnica i nadogradnji 

potkrovlja u užem 

urbanom području 

Služba za ur-

ban, građenje 

katastar i 

imovinsko 

pravne posl. 

Općinski 

načelnik 

2. 

Izvještaj o ostvarenju 

budžeta Općine Fojnica 

za period I.-IX. 2013. 

godine 

Služba za 

privredu, 

finansije i 

budžet 

Općinski 

načelnik 

3. 
Nacrt Budžeta Općine 

Fojnica za 2014. godinu 

Služba za 

privredu, 

finansije i 

budžet 

Općinski 

načelnik 

4. 

Plan i program mjera 

zaštite i spašavanja od 

prirodnih i drugih nesreća 

na području Općine 

Fojnica za period 2014. -

2016. godine 

Služba za 

civilnu zašt.   

i inspekcijski 

nadzor 

Općinski 

načelnik 

5. 

Prijedlog Budžeta 

Općine Fojnica za 2014. 

godinu 

Služba za 

privredu, 

finansije i 

budžet 

Općinski 

načelnik 

6. 

Program rada Općinskog 

vijeća Fojnica za 2014. 

godinu 

Predsjednik i 

sekretar Opć-

inskog vijeća 

Fojnica  

Predsjednik 

i Kolegij 

Općinskog 

vijeća 
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R.b Aktivnost Obrađivač Predlagatelj 

7. 

Odluka o izmjenama i 

dopunama Regulacijskog 

plana – zbirno za ½ 

godine 

Služba za ur-

banizam, gra-

dit. katastar  i 

imovinsko 

pravne posl. 

Općinski 

načelnik 

8. 

Odluka o usvajanju 

izmjena i dopuna 

Regulacijskog plana – 

zbirno za ½ godine 

Služba za ur-

banizam, gra-

dit. katastar  i 

imovinsko 

pravne posl. 

Općinski 

načelnik 

 

 

III. OSTALI AKTI VIJEĆA 

 

Ostali akti Općinskog vijeća Fojnica koji se 

donose sukladno odredbama članka 200. stavak 2. 

Zakona o upravnom postupku, razmatrat će se na 

sjednicama Vijeća po ukazanoj potrebi i na temelju 

zaprimljenih zahtjeva, gdje se kao obrađivači 

pojavljuju nadležne službe za upravu Općine, a kao 

predlagatelj Općinski načelnik.  

Općinsko vijeće Fojnica će tijekom 2013. 

godine, sukladno posebnim propisima, donositi 

odluke, rješenja, zaključke, preporuke, rezolucije, 

smjernice i drugo kada se za to ukaže potreba.  

 

 

IV. RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Stalna radna tijela Općinskog vijeća će, 

sukladno ovom Programu i nadležnostima utvrđenim 

Statutom Općine i Poslovnikom Općinskog vijeća, 

razmatrati materijale pripremljene za Vijeće, a 

prema potrebi će sami za Vijeće  pripremati 

određene materijale iz svoje nadležnosti ili na 

zahtjev Vijeća.  

Zauzete stavove po pitanjima iz materijala za 

sjednicu Općinskog vijeća, radna tijela su dužna 

dostaviti u pisanoj formi Općinskom vijeću. 

 

 
V. ZADACI, CILJEVI I PRIMJENA PROGRAMA 

 

Zadaci utvrđeni ovim Programom rada za 2013. 

godinu su samo okvirni.  

Ovlašteni predlagatelji se ne ograničavaju, već 

se od njih očekuje da podnose i druge prijedloge 

tijekom 2013. godine, koji će se sukladno proceduri 

propisanoj Poslovnikom Općinskog vijeća uvrštavati 

u dnevni red sjednica.  

Predlagatelji i obrađivači materijala su obvezni 

pridržavati se rokova iz Programa rada prilikom 

izrade materijala iz svoje nadležnosti, te materijale 

blagovremeno dostavljati Stručnoj službi Vijeća. 

 

 

VI. STUPANJE NA SNAGU 

 
R.b Aktivnost Obrađivač Predlagač 

7. 

Odluka o izmjenama i 

dopunama Regulacionog 

plana – zbirno za ½ 

godine 

Služba za ur-

ban, građenje 

katastar i 

imovinsko 

pravne posl. 

Općinski 

načelnik 

8. 

Odluka o usvajanju 

izmjena i dopuna 

Regulacionog plana – 

zbirno za ½ godine 

Služba za ur-

ban, građenje 

katastar i 

imovinsko 

pravne posl. 

Općinski 

načelnik 

 

 

III. OSTALI AKTI VIJEĆA 

 

Ostali akti Općinskog vijeća Fojnica koji se 

donose u skladu sa odredbama člana 200. stav 2. 

Zakona o upravnom postupku, razmatrat će se na 

sjednicama Vijeća po ukazanoj potrebi i na osnovu 

zaprimljenih zahtjeva, gdje se kao obrađivači 

pojavljuju nadležne službe za upravu Općine, a kao 

predlagač Općinski načelnik.  

Općinsko vijeće Fojnica će tokom 2013. 

godine, u skladu sa posebnim propisima, donositi 

odluke, rješenja, zaključke, preporuke, rezolucije, 

smjernice i drugo kada se za to javi potreba.  

 

 

IV. RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Stalna radna tijela Općinskog vijeća će, u 

skladu sa ovim Programom i nadležnostima utvrđe-

nim Statutom Općine i Poslovnikom Općinskog 

vijeća, razmatrati materijale pripremljene za Vijeće, 

a prema potrebi će sami za Vijeće pripremati odre-

đene materijale iz svoje nadležnosti ili na zahtjev 

Vijeća.  

Zauzete stavove po pitanjima iz materijala za 

sjednicu Općinskog vijeća, radna tijela su dužna 

dostaviti u pisanoj formi Općinskom vijeću. 

 

 

V. ZADACI, CILJEVI I PRIMJENA PROGRAMA 
 

Zadaci utvrđeni ovim Programom rada za 2013. 

godinu su samo okvirni.  

Ovlašteni predlagači se ne ograničavaju, već se 

od njih očekuje da podnose i druge prijedloge 

tijekom 2013. godine, koji će se u skladu sa 

procedurom propisanom Poslovnikom Općinskog 

vijeća uvrštavati u dnevni red sjednica.  

Predlagači i obrađivači materijala su obavezni 

pridržavati se rokova iz Programa rada prilikom 

izrade materijala iz svoje nadležnosti, te materijale 

blagovremeno dostavljati Stručnoj službi Vijeća. 

 

 

VI. STUPANJE NA SNAGU 
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 Program rada Općinskog vijeća Fojnica za 

2013. godinu stupa na snagu osmoga dana od dana 

objavljivanja u „Službenim novinama općine 

Fojnica“. 

 

Broj: 01-05-137-7/13           

Fojnica: 25. veljače 2013. godine 

 

PREDSJEDNIK            

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić,  v.r. 
__________________________________________________________ 

 

 

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, 6/10 

i 3/12), razmatrajući Izvješće  o realizaciji Programa 

rada Općinskog vijeća Fojnica i usvojenih akata za 

2012. godinu, Općinsko vijeće Fojnica na III. sjed-

nici održanoj dana 25. veljače 2013. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa rada 

Općinskog vijeća Fojnica i usvojenih akata za 

2012. godinu 

 

I.  Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o 

realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Fojnica i 

usvojenih akata za 2012. godinu. 
 

 Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće  o 

realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Fojnica i 

usvojenih akata za 2012. godinu. 

 

II.  Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

Broj: 01-05-137-5/13                         

Fojnica: 25. veljače 2013. godine 

 

PREDSJEDNIK            

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić,  v.r. 
__________________________________________________________ 

 

 
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, 6/10 

i 3/12),  razmatrajući Izvješće  o radu OIP-a za 2012 

i Financijsko izvješće OIP-a za 2012. godinu, 

dostavljeno od predsjednika OIP-a Fojnica, 

Općinsko vijeće Fojnica na III. sjednici održanoj 

dana 25. veljače 2013. godine, donosi 

 

Program rada Općinskog vijeća Fojnica za 

2013. godinu stupa na snagu osmoga dana od dana 

objavljivanja u „Službenim novinama općine 

Fojnica“. 

 

Broj: 01-05-137-7/13           

Fojnica: 25.02.2013. godine 

 

PREDSJEDNIK            

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Barbić Bogomir,  s.r. 
__________________________________________________________ 
 

 

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, 6/10 

i 3/12), razmatrajući Izvještaj  o realizaciji Programa 

rada Općinskog vijeća Fojnica i usvojenih akata za 

2012. godinu, Općinsko vijeće Fojnica na III. 

sjednici održanoj dana 25.02.2013. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa 

rada Općinskog vijeća Fojnica i usvojenih akata 

za 2012. godinu 

 

I.  Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj  o 

realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Fojnica i 

usvojenih akata za 2012. godinu. 
 

 Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj  o 

realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Fojnica i 

usvojenih akata za 2012. godinu 

 

II.    Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

Broj: 01-05-137-5/13        

Fojnica: 25.02.2013. godine 

 

PREDSJEDNIK            

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Barbić Bogomir,  s.r. 
__________________________________________________________ 

 

 
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, 6/10 

i 3/12),  razmatrajući Izvještaj  o radu OIK-e za 2012 

i Finansijski izvještaj OIK-e za 2012. godinu, 

dostavljen od predsjednika OIK-e, Općinsko vijeće 

Fojnica na III. sjednici održanoj dana 25.02.2013. 

godine, donosi 
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ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća  o radu za 2012. godinu i Fin-

ancijskog izvješća za 2012. godinu  OIP-a Fojnica 

 

I.  Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o radu 

za 2012. godinu, broj: 152-2/12 od 28. prosinca 

2012. godine i  Financijsko izvješće za 2012. godi-

nu, broj: 153-2/12 od 28. prosinca 2012. godine, 

Općinskog izbornog povjerenstva Fojnica. 
 

 Sastavni dio ovog Zaključka je: Izvješće o radu 

OIP-a Fojnica za 2012. godinu, broj: 152-2/12 od 

28. prosinca 2012. godine i Financijsko izvješće 

OIP-a za 2012. godinu, broj: 153-2/12 od 28. 

prosinca 2012. godine. 

 

II.  Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 
 

Broj: 01-05-27/13                            

Fojnica: 25.  veljače 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK            

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić,  v.r. 
__________________________________________________________ 
 

Temeljem članka 87. Poslovnika Općinskog 

vijeća Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“; 

broj: 4/08, 6/10 i 3/12),  Općinsko vijeće Fojnica na 

Izvanrednoj sjednici Općinskog vijeća održanoj  2. 

ožujka 2013. godine, donosi  

 

ZAKLJUČAK 
 

I.   Općinsko vijeće Fojnica osuđuje napade izvršene 

putem elektronske mreže i SMS poruka na načelnika 

Općine, predsjednika Općinskog vijeća Fojnica i 

općinske vijećnike kojima je upućena prijetnja.  
 

      Općinsko vijeće traži od Policijske postaje 

Fojnica da poduzme Zakonom određene mjere kako 

bi se počinitelji navedenih djela otkrili i sank-

cionirali sukladno Zakonu. 

 

II.   Zaključak će se objaviti u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 
 

Dostavljeno: 

- Policijskoj postaji Fojnica 

- Evidencija 

- A/a 
 

Broj: 01-05-170-2/13             

Fojnica: 2.ožujka 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK            

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić,  v.r. 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvještaja  o radu za 2012. godinu i Fin-

ansijskog izvještaja za 2012. godinu  OIK-e Fojnica 

 

I.  Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o radu 

za 2012. godinu, broj:152-2/12 od 28.12.2012. 

godine i  Finansijski izvještaj za 2012. godinu, broj: 

153-2/12 od 28.12.2012. godine, Općinske izborne 

komisije Fojnica. 
 

 Sastavni dio ovog Zaključka je:  Izvještaj o radu 

OIK-e Fojnica za 2012. godinu, broj: 152-2/12 od 

28.12.2012. godine i Finansijski izvještaj OIK-e za 

2012. godinu, broj: 153-2/12  od  28.12.2012. 

godine. 

 

II.   Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 
 

Broj: 01-05-27/13                  

Fojnica: 25.02.2013. godine 
 

PREDSJEDNIK            

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Barbić Bogomir,  s.r. 
__________________________________________________________ 

 

Na osnovu člana 87. Poslovnika Općinskog 

vijeća Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“; 

broj: 4/08, 6/10 i 3/12),  Općinsko vijeće Fojnica na 

Vanrednoj sjednici Općinskog vijeća održanoj  

02.03.2013. godine, donosi  

 

ZAKLJUČAK 
 

I.   Općinsko vijeće Fojnica osuđuje napade izvršene 

putem elektronske mreže i SMS poruka na načelnika 

Općine, predsjednika Općinskog vijeća Fojnica i 

općinske vijećnike kojima je upućena prijetnja.  
 

      Općinsko vijeće traži od Policijske stanice 

Fojnica da poduzme Zakonom određene mjere kako 

bi se počinioci navedenih djela otkrili i sankcionisali 

u skladu sa Zakonom. 

 

II.   Zaključak će se objaviti u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 
 

Dostavljeno: 

- Policijskoj stanici Fojnica 

- Evidencija 

- A/a 
     

Broj: 01-05-170-2/13              

Fojnica: 02.03.2013. godine 
 

PREDSJEDNIK            

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Barbić Bogomir,  s.r. 


