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Temeljem članka 8. Zakona o ministarskim
vladinim i drugim imenovanjima Federacije
Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“,
broj: 12/03) i Odluke o utvrđivanju uvjeta i
kriterija za imenovanje na pozicije u regulirana
tijela općine Fojnica, broj: 02-02-136/08 od 18,
veljače 2008. godine, Općinsko vijeće Fojnica je
na VI. sjednici, održanoj 21. svibnja 2013. godine,
donijelo

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim
vladinim i drugim imenovanjima Federacije
Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“,
broj: 12/03) i Odluke o utvrđivanju uvjeta i
kriterija za imenovanje na pozicije u regulirane
organe općine Fojnica, broj: 02-02-136/08 od
18.02.2008. godine, Općinsko vijeće Fojnica je na
VI. sjednici, održanoj 21.05.2013. godine,
donijelo

ODLUKU

ODLUKU

o raspisivanju Javnog natječaja za izbor
predsjednika i članova Nadzornog vijeća JKP
„Šćona“ d.o.o. Fojnica, Upravnog vijeća Javne
ustanove „Predškolski odgoj i
prosvjetu djece“ Fojnica i Upravnog vijeća
Javne ustanove Republički centar za
medicinsku rehabilitaciju u Fojnici

o raspisivanju Javnog konkursa za izbor
predsjednika i članova Nadzornog odbora JKP
„Šćona“d.o.o. Fojnica, Upravnog odbora Javne
ustanove „Predškolsko vaspitanje i
obrazovanje djece“ Fojnica i Upravnog odbora
Javne ustanove Republički centar za
medicinsku rehabilitaciju u Fojnici

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se potreba za
raspisivanje Javnog natječaja za popunu
upražnjene pozicije predsjednika i članova
Nadzornog vijeća JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica,
Upravnog vijeća Javne ustanove „Predškolski
odgoj i prosvjetu djece“ Fojnica i Upravnog vijeća
Javne ustanove Republički centar za medicinsku
rehabilitaciju u Fojnici i postupak izbora koji
prethodi imenovanju.

Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se potreba za
raspisivanje Javnog konkursa za popunu
upražnjene pozicije
predsjednika i članova
Nadzornog odbora JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica,
Upravnog vijeća Javne ustanove „Predškolsko
vaspitanje i obrazovanje djece“ Fojnica i
Upravnog odbora Javne ustanove Republički
centar za medicinsku rehabilitaciju u Fojnici i
postupak izbora koji prethodi imenovanju.

Članak 2.
Zadužuje se Općinski načelnik da imenuje
Povjerenstvo za raspisivanje javnog natječaja za
izbor predsjednika i članova Nadzornog vijeća
JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica, Upravnog vijeća
Javne ustanove „Predškolski odgoj i prosvjetu
djece“ Fojnica i Upravnog vijeća Javne ustanove
Republički centar za medicinsku rehabilitaciju u
Fojnici.
Zadatak Povjerenstva iz prethodnog stavka je
da sukladno odredbama Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Federacije
Bosne i Hercegovine, po zatvaranju Javnog
natječaja pregleda pristigle prijave dostavljene u
propisanom roku, sačini listu s užim izborom
kandidata koji ispunjavaju uvjete i kriterije za
imenovanje, po potrebi prikupi dodatne
informacije o kandidatima, obavi intervju sa
kandidatima i predloži Općinskom načelniku
rang-listu s najuspješnijim kandidatima, na daljnji
postupak.
Članak 3.
Konačno imenovanje predsjednika i članova,
Nadzornog vijeća JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica,
Upravnog vijeća Javne ustanove „Predškolski
odgoj i prosvjetu djece“ Fojnica i

Član 2.
Zadužuje se Općinski načelnik da imenuje
Komisiju za raspisivanje javnog konkursa za
izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora
JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica, Upravnog odbora
Javne ustanove „Predškolsko vaspitanje i
obrazovanje djece“ Fojnica i Upravnog odbora
Javne ustanove Republički centar za medicinsku
rehabilitaciju u Fojnici.
Zadatak Komisije iz prethodnog stava je da u
skladu sa odredbama Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Federacije
Bosne i Hercegovine, po zatvaranju Javnog
konkursa pregleda pristigle prijave dostavljene u
propisanom roku, sačini listu s užim izborom
kandidata koji ispunjavaju uvjete i kriterije za
imenovanje, po potrebi prikupi dodatne
informacije o kandidatima, obavi intervju sa
kandidatima i predloži Općinskom načelniku
rang-listu s najuspješnijim kandidatima, na daljnji
postupak.
Član 3.
Konačno imenovanje predsjednika i članova,
Nadzornog odbora JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica,
Upravnog odbora Javne ustanove „Predškolsko
vaspitanje i obrazovanje djece“ Fojnica i
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Upravnog vijeća Javne ustanove Republički
centar za medicinsku rehabilitaciju u Fojnici, po
provedenom postupku, izvršit će Općinsko vijeće
Fojnica.
Članak 4.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenim novinama općine
Fojnica“.

Upravnog odbora Javne ustanove Republički
centar za medicinsku rehabilitaciju u Fojnici, po
provedenom postupku, izvršit će Općinsko vijeće
Fojnica.
Član 4.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenim novinama općine
Fojnica“.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, v.r.
_____________________________________

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, s.r.

_____________________________________

Broj: 01-05-588-4/13
Fojnica: 21. svibnja 2013. godine

Broj: 01-05-588-4/13
Fojnica: 21.05.2013. godine

Temeljem članka 13. Zakona o načelima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj:
49/06), 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 je, na
VI. sjednici održanoj 21. svibnja 2013. godine,
donijelo

Na osnovu člana 13. Zakona o principima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj:
49/06), 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 je, na VI.
sjednici održanoj 21.05.2013. godine, donijelo

ODLUKU

ODLUKU

o produžetku mandata Upravnog vijeća
Javne ustanove Republički centar za
medicinsku rehabilitaciju u Fojnici

o produžetku mandata Upravnog odbora
Javne ustanove Republički centar za
medicinsku rehabilitaciju u Fojnici

Članak 1.
Općinsko vijeće Fojnica donosi Odluku o
produžetku mandata Upravnog vijeća Javne
ustanove Republički centar za medicinsku
rehabilitaciju u Fojnici, do 60 dana.

Član 1.
Općinsko vijeće Fojnica donosi Odluku o
produžetku mandata Upravnog odbora Javne
ustanove Republički centar za medicinsku
rehabilitaciju u Fojnici, do 60 dana.

Članak 2.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenim novinama općine Fojnica“.

Član 2.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenim novinama općine Fojnica“.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, v.r.
________________________________________

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA

Dr. Bogomir Barbić, s.r.
_____________________________________

Broj: 01-14-458/13
Fojnica: 21. svibnja 2013. godine

Broj: 01-14-458/13
Fojnica: 21.05.2013. godine

Temeljem članka 13. Zakona o načelima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj:
49/06), članka 24. Statuta općine Fojnica
(„Službene novine općine Fojnica“, broj: 4/08),
članka 80. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica

Na osnovu člana 13. Zakona o principima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj:
49/06), člana 24. Statuta općine
Fojnica
(„Službene novine općine Fojnica“, broj: 4/08),
člana 80. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica

Stranica 4

Službene novine Općine Fojnica

Broj 3

23.05.2013. godine

(„Službene novine općine Fojnica“, broj: 4/08,
6/10 i 3/12) i članka 15. Odluke o preuzimanju
utemeljiteljskih prava („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 4/12 i 2/13), razmatrajući prijedlog
za davanje suglasnosti na kreditne aranžmane u
2013. godini, dostavljen od Javne ustanove
Republički centar za medicinsku rehabilitaciju u
Fojnici, Općinsko vijeće Fojnica je, na VI.
sjednici održanoj dana 21. svibnja 2013. godine,
donijelo

(„Službene novine općine Fojnica“, broj: 4/08,
6/10 i 3/12) i člana 15. Odluke o preuzimanju
osnivačkih prava („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 4/12 i 2/13), razmatrajući prijedlog
za davanje saglasnosti na kreditne aranžmane u
2013. godini, dostavljen od Javne ustanove
Republički centar za medicinsku rehabilitaciju u
Fojnici, Općinsko vijeće Fojnica je, na VI.
sjednici održanoj dana 21.05. 2013. godine,
donijelo

ODLUKU

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti
Javnoj ustanovi Republički centar za
medicinsku rehabilitaciju u Fojnici
na kreditne aranžmane u 2013. godini

o davanju prethodne saglasnosti
Javnoj ustanovi Republički centar za
medicinsku rehabilitaciju u Fojnici
na kreditne aranžmane u 2013. godini

Članak 1.
Općinsko vijeće Fojnica daje prethodnu
suglasnost Javnoj ustanovi Republički centar za
medicinsku rehabilitaciju u Fojnici na kreditne
aranžmane u 2013. godini, kod Bor Banke d.d.
Sarajevo, uz pravo opterećenja
hipotekom
nekretnina Ustanove.

Član 1.
Općinsko vijeće Fojnica daje prethodnu
saglasnost Javnoj ustanovi Republički centar za
medicinsku rehabilitaciju u Fojnici na kreditne
aranžmane u 2013. godini, kod Bor Banke d.d.
Sarajevo, uz pravo opterećenja
hipotekom
nekretnina Ustanove.

Članak 2.
Ovlašćuje se v.d. direktor Javne ustanove
Republički centar za medicinsku rehabilitaciju u
Fojnici, da zaključi s bankom kreditorom Ugovor
o kreditu nakon dobivanja prethodne suglasnosti
od Općinskog vijeća Fojnica.

Član 2.
Ovlašćuje se v.d. direktor Javne ustanove
Republički centar za medicinsku rehabilitaciju u
Fojnici, da zaključi s bankom kreditorom Ugovor
o kreditu nakon dobivanja prethodne saglasnosti
od Općinskog vijeća Fojnica.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenim novinama općine
Fojnica“.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, v.r.
________________________________________

Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenim novinama općine
Fojnica“.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, s.r.
_____________________________________

Broj: 01-05-588-5/13
Fojnica: 21. svibnja 2013. godine

Broj: 01-05-588-5/13
Fojnica: 21.05.2013. godine

Temeljem članka 66. Zakona o građevnom
zemljištu („Službene novine F BiH“, broj: 25/03) i
članka 24. Statuta općine Fojnica („Službene
novine općine Fojnica“, broj 4/08), Općinsko

Na osnovu člana 66. Zakona o građevinskom
zemljištu („Službene novine F BiH“, broj: 25/03) i
člana 24. Statuta općine Fojnica („Službene
novine općine Fojnica“, broj: 4/08), Općinsko
vijeće Fojnica je, na VI. sjednici održanoj dana
21.05.2013. godine, donijelo

vijeće Fojnica je na VI. sjednici, održanoj
dana 21. svibnja 2013. godine, donijelo
ODLUKU

ODLUKU

o utvrđivanju prosječne konačne građevne
cijene m2 korisne stambene površine

o utvrđivanju prosječne konačne građevinske
cijene m2 korisne stambene površine

Članak 1.
Utvrđuje se da je prosječna konačna
građevna cijena m2 korisne stambene površine na
području općine Fojnica u 2012. godini iznosila
500,00 KM.

Utvrđuje se da je prosječna konačna
građevinska cijena m2 korisne stambene površine
na području općine Fojnica u 2012. godini
iznosila 500,00 KM.

Član 1.
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Članak 2.
Prosječna konačna cijena služi kao temelj za
utvrđivanje visine rente, odnosno
uređenja
građevnog zemljišta za 2013. godinu.

Član 2.
Prosječna konačna cijena služi kao osnovica
za utvrđivanje visine rente, odnosno uređenja
građevinskog zemljišta za 2013. godinu.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenim novinama općine
Fojnica“.

Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenim novinama općine
Fojnica“.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, v.r.
_____________________________________

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, s.r.
________________________________________

Broj: 01-02-378/13
Fojnica:21. svibnja 2013. godine

Broj:01-02-378/13
Fojnica: 21.05.2013. godine

Temeljem članka 6. Zakona o javnim
poduzećima u Federaciji BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 8/05), članka 317. stavak 3.
točka 13. Zakona o gospodarskim društvima
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/99,
45/00, 2/02, 6/02, 29/03,86/05, 91/07, 88/08),
Odluke o klasifikaciji djelatnosti Bosne i
Hercegovine 2010 („Službeni glasnik BiH“, broj:
47/10) i članka 24. točka 20. Statuta općine
Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj:
4/08), Skupština Javnog komunalnog poduzeća
„Šćona“ d.o.o. Fojnica, je na sjednici održanoj
dana, 21. svibnja 2013. godine, donijela

Na osnovu člana 6. Zakona o javnim
preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine F BiH“, broj: 8/05), člana 317.
stav 3. tačka 13. Zakona o privrednim društvima
(„Službene novine F BiH“, broj: 23/99, 45/00,
2/02, 6/02, 29/03,86/05, 91/07, 88/08), Odluke o
klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010
(„Službeni glasnik BiH“, broj: 47/10) i člana 24.
tačka 20. Statuta općine Fojnica („Službene
novine Općine Fojnica“, broj: 4/08), Skupština
Javnog komunalnog preduzeća „Šćona“ d.o.o.
Fojnica, je na sjednici održanoj dana, 21.05.2013.
godine, donijela

ODLUKU

ODLUKU

o izmjeni Statuta Javnog komunalnog
poduzeća „Šćona“ d.o.o. Fojnica

o izmjeni Statuta Javnog komunalnog
preduzeća „Šćona“ d.o.o. Fojnica

Članak 1.
U članku 5. Statuta Javnog komunalnog
poduzeća „Šćona“ d.o.o. Fojnica, broj: 01-05484/06 od 5. srpnja 2006. godine u stavku 1. šifra
djelatnosti: „41.000 skupljanje prečišćavanje i
distribucija vode “ mijenja se i glasi: „3.600
skupljanje prečišćavanje i distribucija vode“.

Član 1.
U članu 5. Statuta Javnog komunalnog
preduzeća „Šćona“d.o.o. Fojnica, broj: 01-05484/06 od 05.07.2006. godine u stavu 1. šifra
djelatnosti: „41.000 skupljanje prečišćavanje i
distribucija vode “mijenja se i glasi: „3.600
skupljanje prečišćavanje i distribucija vode“.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenim novinama
Općine Fojnica“.

Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenim novinama
Općine Fojnica“.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, v.r.
________________________________________

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, s.r.
________________________________________
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Broj: 01-05-588-10/13
Fojnica: 21. svibnja 2013. godine

Broj:01-05-588-10/13
Fojnica: 21.05.2013. godine

Temeljem članka 24. točka 17. Statuta
Općine Fojnica („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 4/08) i članka 34. i 40. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica („Službene novine
općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12), Općinsko
vijeće Fojnica je na VI. sjednici, održanoj dana
21. svibnja 2013. godine, donijelo

Na osnovu člana 24. tačka 17. Statuta Općine
Fojnica („Službene novine općine Fojnica“, broj:
4/08) i člana 34. i 40. Poslovnika Općinskog
vijeća Fojnica („Službene novine općine Fojnica“,
broj: 4/08, 6/10 i 3/12), Općinsko vijeće Fojnica je
na VI. sjednici, održanoj dana 21.05.2013. godine,
donijelo

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o imenovanju Povjerenstva za ljudska prava,
mlade i jednakopravnost spolova

o imenovanju Komisije za ljudska prava,
mlade i ravnopravnost spolova

Članak 1.
U Povjerenstvo za ljudska prava, mlade i
jednakopravnost spolova imenuju se:
1. Adela Bišćević,
2. Marijo Šušnjara,
3. Dženita Salčinović,
4. Mahira Akšamović,
5. Marica Katavić.

Član 1.
U Komisiju za ljudska prava, mlade i
ravnopravnost spolova imenuju se:
1. Biščević Adela,
2. Šušnjara Marijo,
3. Salčinović Dženita,
4. Akšamović Mahira,
5. Katavić Marica.

Članak 2.
Povjerenstvo za ljudska prava, mlade i
jednakopravnost spolova razmatra pitanja koja se
odnose na:
- osiguranje i zaštitu ljudskih prava i temeljnih
sloboda,
- razvitak i probleme u realizaciji i zaštiti
ljudskih prava i sloboda, te mjere za njihovu
učinkovitiju zaštitu,
- prijedloge koje dostave građani, uz
obavještavanje podnositelja o ishodu,
- peticije u vezi sa povredama ljudskih prava i
temeljnih sloboda, usvajajući odgovarajuće
mjere i obavještavajući podnosioca i Vijeće o
usvojenim odlukama,
- ostvarivanje prava djeteta i ostvarivanje prava
mladih,
- organiziranje mladih i stvaranje uvjeta za
njihovo afirmiranje u svim oblastima života i
rada,
- jednakopravnost spolova, posebno u vezi sa
unapređenjem statusa žena,
- razmatranje predloženih odluka i drugih akata
sa stanovišta jednakopravnosti spolova i
sprečavanja diskriminacije žena.

Član 2.
Komisija za ljudska prava, mlade i
ravnopravnost spolova razmatra pitanja koja se
odnose na:
- osiguranje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih
sloboda,
- razvoj i probleme u realizaciji i zaštiti ljudskih
prava i sloboda, te mjere za njihovu efikasniju
zaštitu,
- prijedloge koje dostave građani, uz
obavještavanje podnosioca o ishodu,
- peticije u vezi sa povredama ljudskih prava i
osnovnih sloboda, usvajajući odgovarajuće
mjere i obavještavajući podnosioca i Vijeće o
usvojenim odlukama,
- ostvarivanje prava djeteta i ostvarivanje prava
mladih,
- organizovanje mladih i stvaranje uslova za
njihove afirmisanje u svim oblastima života i
rada,
- ravnopravnosti spolova, posebno u vezi sa
unapređenjem statusa žena,
- razmatranje predloženih odluka i drugih akata
sa stanovišta ravnopravnosti spolova i
sprečavanja diskriminacije žena.

Članak 3.
Mandat Povjerenstva za ljudska prava, mlade
i jednakopravnost spolova traje četiri godine ili do
isteka vijećničkog mandata.

Član 3.
Mandat Komisije za ljudska prava, mlade i
ravnopravnost spolova traje četiri godine ili do
isteka vijećničkog mandata.

Članak 4.
Predsjednik i članovi Povjerenstva za ljudska
prava, mlade i jednakopravnost spolova za svoj
rad u povjerenstvu imaju pravo na novčanu

Član 4.
Predsjednik i članovi Komisije za ljudska
prava, mlade i ravnopravnost spolova za svoj rad
u komisiji imaju pravo na novčanu
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naknadu, u visini utvrđenoj Odlukom Općinskog
vijeća Fojnica.

naknadu, u visini utvrđenoj Odlukom Općinskog
vijeća Fojnica.

Članak 5.
Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenim novinama općine
Fojnica“.

Član 5.
Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenim novinama općine
Fojnica“.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, v.r.
________________________________________

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, s.r.
_____________________________________

Broj: 01-05-588-11/13
Fojnica: 21. svibnja 2013. godine

Broj: 01-05-588-11/13
Fojnica: 21.05.2013. godine

Temeljem članka 24. točka 17. Statuta
Općine Fojnica („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 4/08) i članka 34. i 42. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica („Službene novine
općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12), Općinsko
vijeće Fojnica je na VI. sjednici, održanoj dana
21. svibnja 2013. godine, donijelo

Na osnovu člana 24. tačka 17. Statuta Općine
Fojnica („Službene novine općine Fojnica“, broj:
4/08) i člana 34. i 42. Poslovnika Općinskog
vijeća Fojnica („Službene novine općine Fojnica“,
broj: 4/08, 6/10 i 3/12), Općinsko vijeće Fojnica je
na VI. sjednici, održanoj dana
21.05.2013.
godine, donijelo

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o imenovanju Povjerenstva za prostorno
planiranje, uređenje i ekologiju

o imenovanju Komisije za prostorno
planiranje, uređenje i ekologiju

Članak 1.
U Povjerenstvo za prostorno planiranje,
uređenje i ekologiju imenuju se:
1. Igor Šušnjara,
2. Džemal Polutan,
3. Senad Aletić,
4. Džemil Durić,
5. Anita Markanović.

Član 1.
U Komisiju za prostorno planiranje, uređenje
i ekologiju imenuju se:
1. Šušnjara Igor,
2. Polutan Džemal,
3. Aletić Senad,
4. Durić Džemil,
5. Markanović Anita.

Članak 2.
Povjerenstvo za prostorno planiranje,
uređenje i ekologiju razmatra pitanja koja se
odnose na:

Član 2.
Komisija za prostorno planiranje, uređenje i
ekologiju razmatra pitanja koja se odnose na:

-

uređenje prostora i zaštitu čovjekove okoline,
donošenje
prostornih,
urbanističkih
i
provedbenih planova uključujući zoniranje,
donošenje programa stambene, poslovne i
druge izgradnje,
korištenje,
upravljanje
i
raspolaganje
građevnim zemljištem,
djelatnosti i objekte komunalne infrastrukture,
upravljanje prirodnim resursima,
druga pitanja iz ove oblasti.

Članak 3.
Mandat Povjerenstva za prostorno planiranje,
uređenje i ekologiju traje četiri godine ili do isteka
vijećničkog mandata.

-

uređenje prostora i zaštitu čovjekove okoline,
donošenje
prostornih,
urbanističkih
i
provedbenih planova uključujući zoniranje,
donošenje programa stambene, poslovne i
druge izgradnje,
korištenje,
upravljanje
i
raspolaganje
građevinskim zemljištem,
djelatnosti i objekte komunalne infrastrukture,
upravljanje prirodnim resursima,
druga pitanja iz ove oblasti.

Član 3.
Mandat Komisije za prostorno planiranje,
uređenje i ekologiju traje četiri godine ili do isteka
vijećničkog mandata.
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Članak 4.
Predsjednik i članovi Povjerenstva za
prostorno planiranje, uređenje i ekologiju za svoj
rad u Povjerenstvu imaju pravo na novčanu
naknadu, u visini utvrđenoj Odlukom Općinskog
vijeća Fojnica.
Članak 5.
Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenim novinama općine
Fojnica“.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, v.r.

Broj 3

23.05.2013. godine

Član 4.
Predsjednik i članovi Komisije za prostorno
planiranje, uređenje i ekologiju za svoj rad u
Komisiji imaju pravo na novčanu naknadu, u
visini utvrđenoj Odlukom Općinskog vijeća
Fojnica.
Član 5.
Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenim novinama općine
Fojnica“.

_____________________________________

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, s.r.
_____________________________________

Broj: 01-05-588-12/13
Fojnica: 21. svibnja 2013. godine

Broj: 01-05-588-12/13
Fojnica: 21.05.2013. godine

Temeljem članka 24. točka 17. Statuta
Općine Fojnica („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 4/08) i članka 34. i 43. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica („Službene novine
općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12), Općinsko
vijeće Fojnica je na VI. sjednici, održanoj dana
21. svibnja 2013. godine, donijelo

Na osnovu člana 24. tačka 17. Statuta
Općine Fojnica („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 4/08) i člana 34. i 43. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica („Službene novine
općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12), Općinsko
vijeće Fojnica je na VI. sjednici, održanoj dana
21.05.2013. godine, donijelo

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o imenovanju Povjerenstva za poslove mjesnih
zajednica

o imenovanju Komisije za poslove mjesnih
zajednica

Članak 1.
U Povjerenstvo za poslove mjesnih zajednica
imenuju se:
1. Ismet Zulum,
2. Katarina Bošnjak,
3. Tihomir Stanić,
4. Nisvet Pašić,
5. Nihad Mehtić.

Član 1.
U Komisiju za poslove mjesnih zajednica
imenuju se:
1. Zulum Ismet,
2. Bošnjak Katarina,
3. Stanić Tihomir,
4. Pašić Nisvet,
5. Mehtić Nihad.

Članak 2.
Povjerenstvo za poslove mjesnih zajednica
razmatra pitanja koja se odnose na:

Član 2.
Komisija za poslove mjesnih zajednica
razmatra pitanja koja se odnose na:

-

-

-

-

-

postupak uspostavljanja mjesnih zajednica i
promjene područja mjesnih zajednica, te izbor
tijela mjesnih zajednica,
poticanje suradnje mjesnih zajednica,
povezivanje i udruživanje sredstava mjesnih
zajednica za rješavanje pitanja od zajedničkog
interesa,
planove i programe financiranja potreba
mjesnih zajednica,
praćenje stanja u mjesnim zajednicama i
razmatranje pitanja od značaja za razvitak
mjesnih zajednica,
druga pitanja iz ove oblasti.

-

-

-

postupak osnivanja
mjesnih zajednica i
promjene područja mjesnih zajednica, te izbor
organa mjesnih zajednica,
podsticanje saradnje mjesnih zajednica,
povezivanje i udruživanje sredstava mjesnih
zajednica za rješavanje pitanja od zajedničkog
interesa,
planove i programe finansiranja potreba
mjesnih zajednica,
praćenje stanja u mjesnim zajednicama i
razmatranje pitanja od značaja za razvoj
mjesnih zajednica,
druga pitanja iz ove oblasti.
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Članak 3.
Mandat Povjerenstva za poslove mjesnih
zajednica traje četiri godine ili do isteka
vijećničkog mandata.
Članak 4.
Predsjednik i članovi Povjerenstva za
poslove mjesnih zajednica za svoj rad u
povjerenstvu imaju pravo na novčanu naknadu, u
visini utvrđenoj Odlukom Općinskog vijeća
Fojnica.
Članak 5.
Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenim novinama općine
Fojnica“.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, v.r.
________________________________________

Član 3.
Mandat Komisije za poslove mjesnih zajednica
traje četiri godine ili do isteka vijećničkog
mandata.
Član 4.
Predsjednik i članovi Komisije za poslove mjesnih
zajednica za svoj rad u komisiji imaju pravo na
novčanu naknadu, u visini utvrđenoj Odlukom
Općinskog vijeća Fojnica.

Broj: 01-05-588-13/13
Fojnica: 21. svibnja 2013. godine

Broj: 01-05-588-13/13
Fojnica: 21.05.2013. godine

Temeljem članka 24. točka 17. Statuta
Općine Fojnica („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 4/08) i članka 34. i 43a. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica („Službene novine
općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12), Općinsko
vijeće Fojnica je na VI. sjednici, održanoj dana
21. svibnja 2013. godine, donijelo

Na osnovu člana 24. tačka 17. Statuta Općine
Fojnica („Službene novine općine Fojnica“, broj:
4/08) i člana 34. i 43a. Poslovnika Općinskog
vijeća Fojnica („Službene novine općine Fojnica“,
broj: 4/08, 6/10 i 3/12), Općinsko vijeće Fojnica je
na VI. sjednici, održanoj dana
21.05.2013.
godine, donijelo

Član 5.
Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenim novinama općine
Fojnica“.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, s.r.
_____________________________________

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o imenovanju Povjerenstva za praćenje
poštivanja Etičkog kodeksa
izabranih predstavnika vlasti općine Fojnica

o imenovanju Komisije za praćenje
poštivanja Etičkog kodeksa
izabranih predstavnika vlasti općine Fojnica

Članak 1.
U Povjerenstvo za praćenje poštivanja
Etičkog kodeksa izabranih predstavnika vlasti
općine Fojnica imenuju se:
1. Aida Kršić,
2. Dženana Mukača,
3. Ilija Mijatović,
4. Jakov Gavran,
5. Ismet Zulum.

Član 1.
U Komisiju za praćenje poštivanja Etičkog
kodeksa izabranih predstavnika vlasti općine
Fojnica imenuju se:
1. Kršić Aida,
2. Mukača Dženana,
3. Mijatović Ilija,
4. Gavran Jakov,
5. Zulum Ismet.

Članak 2.
Povjerenstvo za praćenje poštivanje Etičkog
kodeksa izabranih predstavnika vlasti općine
Fojnica:
- donosi Poslovnik o radu,
- prati primjenu Etičkog kodeksa, a
naročito javno iznesene primjedbe i
preporuke,
- postupa
po
pojedinačnim
prijedlozima
za
utvrđivanje
postojanja povrede Etičkog kodeksa,
- podnosi izvješće Općinskom vijeću
sa preporukama,
- ima druge ovlasti utvrđene Etičkim

Član 2.
Komisija za praćenje poštivanje Etičkog
kodeksa izabranih predstavnika vlasti općine
Fojnica:
- donosi Poslovnik o radu,
- prati primjenu Etičkog kodeksa, a
naročito javno iznesene primjedbe i
preporuke,
- postupa
po
pojedinačnim
prijedlozima
za
utvrđivanje
postojanja povrede Etičkog kodeksa,
- podnosi izvještaj Općinskom vijeću
sa preporukama,
- ima druga ovlaštenja utvrđena
Etičkim kodeksom.

kodeksom.
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Članak 3.
Mandat Povjerenstva za praćenje poštivanje
Etičkog kodeksa izabranih predstavnika vlasti
općine Fojnica traje četiri godine ili do isteka
vijećničkog mandata.

Član 3.
Mandat Komisije za praćenje poštivanje
Etičkog kodeksa izabranih predstavnika vlasti
općine Fojnica traje četiri godine ili do isteka
vijećničkog mandata.

Članak 4.
Predsjednik i članovi Povjerenstva za
praćenje poštivanje Etičkog kodeksa izabranih
predstavnika vlasti općine Fojnica za svoj rad u
Povjerenstvu imaju pravo na novčanu naknadu, u
visini utvrđenoj Odlukom Općinskog vijeća
Fojnica.

Član 4.
Predsjednik i članovi Komisije za praćenje
poštivanje
Etičkog
kodeksa
izabranih
predstavnika vlasti općine Fojnica za svoj rad u
Komisiji imaju pravo na novčanu naknadu, u
visini utvrđenoj Odlukom Općinskog vijeća
Fojnica.

Članak 5.
Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenim novinama općine
Fojnica“.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, v.r.

_____________________________________

Član 5.
Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenim novinama općine
Fojnica“.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, s.r.
________________________________________

Broj: 01-05-588-14/13
Fojnica: 21. svibnja 2013. godine

Broj: 01-05-588-14/13
Fojnica: 21.05.2013. godine

Temeljem članka 24. točka 17. Statuta
Općine Fojnica („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 4/08) i članka 34. i 43b.
Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica („Službene
novine općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12),
Općinsko vijeće Fojnica je na VI. sjednici,
održanoj dana 21. svibnja 2013. godine, donijelo

Na osnovu člana 24. tačka 17. Statuta
Općine Fojnica („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 4/08) i člana 34. i 43b. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica („Službene novine
općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12), Općinsko
vijeće Fojnica je na VI. sjednici, održanoj dana
21.05.2013. godine, donijelo

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o imenovanju Povjerenstva za nadzor
implementacije Strateškog plana
razvoja općine Fojnica za period
2010 – 2015. godina

o imenovanju Komisije 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. Sabahudin Klisura,
2. Edin Sarvana,
3. Amil Šehović,
4. Haris Balić,
5. Jakov Gavran,
6. Bogomir Barbić,
7. Bibija Dedić,
8. Branko Golub.

Član 1.
U Komisiju za nadzor implementacije
Strateškog plana razvoja općine Fojnica za period
2010. – 2015. godina imenuju se:
1. Klisura Sabahudin,
2. Sarvana Edin,
3. Šehović Amil,
4. Balić Haris,
5. Gavran Jakov,
6. Barbić Bogomir,
7. Dedić Bibija,
8. Golub Branko.

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

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

-

-

-

Broj 3

23.05.2013. godine

usaglašava 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, u skladu sa planom rada,
na osnovu izvještaja 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.

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.

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“.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, v.r.
______________________________________

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, s.r.
______________________________________

Broj: 01-05-588-6/13
Fojnica: 21. svibnja 2013. godine

Broj: 01-05-588-6/13
Fojnica: 21.05.2013. godine

Temeljem
članka
87.
Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica („Službene novine
općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12),
razmatrajući prigovore na Odluku o
utvrđivanju tarife komunalnih pristojbi, broj:
01-05-817-3/12 od 26. travnja 2012. godine,
uložene od gospodarskih društava sa područja
općine Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica je, na
VI. sjednici, održanoj dana 21. svibnja 2013.
godine, donijelo

Na osnovu člana 87. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica („Službene novine
općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12),
razmatrajući prigovore na Odluku o
utvrđivanju tarife komunalnih taksi, broj: 0105-817-3/12 od 26.04.2012. godine, uložene
od privrednih društava sa područja općine
Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica je, na VI.
sjednici, održanoj dana 21.05.2013. godine,
donijelo

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju prigovora
za izmjenu Odluke o utvrđivanju tarife
komunalnih pristojbi

o prihvaćanju prigovora
za izmjenu Odluke o utvrđivanju tarife
komunalnih taksi
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I.
Općinsko vijeće Fojnica prihvaća prigovore
za izmjenu Odluke o utvrđivanju tarife
komunalnih pristojbi, broj: 01-05-817-3/12 od
26. travnja 2012. godine, uložene od
gospodarskih društava sa područja općine
Fojnica.

I. Općinsko vijeće Fojnica prihvaća prigovore
za izmjenu Odluke o utvrđivanju tarife
komunalnih taksi, broj: 01-05-817-3/12 od
26.04.2012. godine, uložene od privrednih
društava sa područja općine Fojnica.

II.
Zadužuje se Služba za gospodarstvo,
financije i proračun da, za jednu od narednih
sjednica Općinskog vijeća, pripremi Odluku o
izmjeni Odluke o utvrđivanju tarife komunalnih
pristojbi, broj: 01-05-817-3/12 od 26. travnja
2012. godine, uzimajući u obzir objektivne
okolnosti za poslovanje u jedinici lokalne
samouprave, kao što su područje općine u kojem
je tvrtka istaknuta, veličina tvrtke i slično, kao i
Odluke o utvrđivanju tarife komunalnih pristojbi
iz susjednih općina.

II. Zadužuje se Služba za privredu, finansije i
budžet da, za jednu od narednih sjednica
Općinskog vijeća, pripremi Odluku o izmjeni
Odluke o utvrđivanju tarife komunalnih taksi,
broj: 01-05-817-3/12 od 26.04.012. godine,
uzimajući u obzir objektivne okolnosti za
poslovanje u jedinici lokalne samouprave, kao
što su područje općine u kojem je tvrtka
istaknuta, veličina tvrtke i slično, kao i Odluke o
utvrđivanju tarife komunalnih taksi iz susjednih
općina.

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

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

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, v.r.
______________________________________

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, s.r.
______________________________________

Broj: 01-05-588-7/13
Fojnica: 21. svibnja2013. godine

Broj: 01-05-588-7/13
Fojnica: 21.05.2013. godine

Temeljem članka 87. i 107. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica („Službene novine
općine Fojnica“, broj: 4/08 , 6/10 i 3/12),
razmatrajući Prijedlog Odluke o davanju u
zakup poslovnih prostora u vlasništvu općine
Fojnica, dostavljen od Općinskog načelnika,
Općinsko vijeće Fojnica je, na VI. sjednici,
održanoj dana 21. svibnja 2013. godine,
donijelo

Na osnovu člana 87. i 107. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica („Službene novine
općine Fojnica“, broj: 4/08 , 6/10 i 3/12),
razmatrajući Prijedlog Odluke o davanju u
zakup poslovnih prostora u vlasništvu općine
Fojnica, dostavljen od Općinskog načelnika,
Općinsko vijeće Fojnica je, na VI. sjednici,
održanoj dana 21.05.2013. godine, donijelo

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o vračanju na doradu
Prijedloga Odluke o davanju u zakup
poslovnih prostora u vlasništvu
općine Fojnica

o vračanju na doradu
Prijedloga Odluke o davanju u zakup
poslovnih prostora u vlasništvu
općine Fojnica

I.
Općinsko vijeće Fojnica Prijedlog
Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u
vlasništvu općine Fojnica, pod borjem broj:
02-31-464/13 od 17. travnja 2013. godine,
vrača predlagatelju na doradu.

I.
Općinsko vijeće Fojnica Prijedlog
Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u
vlasništvu općine Fojnica, pod borjem broj:
02-31-464/13 od 17.04.2013. godine, vrača
predlagaču na doradu.
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Prijedlog Odluke iz prethodnog stavka
potrebno je doraditi u smislu da se na
jedinstven način utvrdi postupak i uvjeti
davanja u zakup svih poslovnih prostora u
vlasništvu općine, pravo učešća, pravo
prvenstva, visinu zakupnine po zonama,
međusobna prava i obveze zakupodavca i
zakupoprimca i sva druga pitanja vezana za
uporabu poslovnih prostora u vlasništvu
općine.

Prijedlog Odluke iz prethodnog stava
potrebno je doraditi u smislu da se na
jedinstven način utvrdi postupak i uvjeti
davanja u zakup svih poslovnih prostora u
vlasništvu općine, pravo učešća, pravo
prvenstva, visinu zakupnine po zonama,
međusobna prava i obaveze zakupodavca i
zakupoprimca i sva druga pitanja vezana za
korištenje poslovnih prostora u vlasništvu
općine.

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

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

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, v.r.
______________________________________

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, s.r

__________________________________

Broj: 01-18-1615/13
Fojnica: 21. svibnja 2013. godine

Broj: 01-18-1615/13
Fojnica: 21.05.2013. godine

Temeljem
članka
87.
Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica („Službene novine
općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12),
razmatrajući
zahtjev
dostavljen
od
„MILIČEVIĆ“ d.o.o. Kreševo za istražno eksploatacijske radove mineralne sirovine
barita na lokalitetu Rijetka Kosa – Medžed,
Općina Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica je na
VI. sjednici, održanoj dana 21. svibnja 2013.
godine, donijelo

Na osnovu člana 87. Poslovnika Općinskog
vijeća Fojnica („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12), razmatrajući
zahtjev dostavljen od „MILIČEVIĆ“ d.o.o.
Kreševo za istraživačko - eksploatacione
radove mineralne sirovine barita na lokalitetu
Rijetka Kosa – Medžed, Općina Fojnica,
Općinsko vijeće Fojnica je na VI. sjednici,
održanoj dana 21.05.2013. godine, donijelo

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o zaduženju nadležne općinske službe
za provedbu javne rasprave
u predmetu davanja prethodne suglasnosti
za pokretanje procedure
za dodjelu koncesije za istražno eksploatacijske radove
mineralne sirovine barita
na lokalitetu Rijetka Kosa – Medžed,
Općina Fojnica

o zaduženju nadležne općinske službe za
provođenje javne rasprave
u predmetu davanja prethodne saglasnosti
za pokretanje procedure
za dodjelu koncesije za istraživačko eksploatacione radove
mineralne sirovine barita
na lokalitetu Rijetka Kosa – Medžed,
Općina Fojnica

I.
Općinsko vijeće Fojnica zadužuje Službu
za gospodarstvo, financije i proračun da
provede javnu raspravu u predmetu davanja
prethodne suglasnosti za pokretanje procedure
za dodjelu koncesije za istražno eksploatacijske radove mineralne sirovine
barita na lokalitetu Rijetka Kosa – Medžed,
Općina Fojnica.

I.
Općinsko vijeće Fojnica zadužuje Službu
za privredu, finansije i budžet da provede
javnu raspravu u predmetu davanja prethodne
saglasnosti za pokretanje procedure za dodjelu
koncesije za istraživačko - eksploatacione
radove mineralne sirovine barita na lokalitetu
Rijetka Kosa – Medžed, Općina Fojnica.
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II.
Izvješće o sprovedenoj javnoj raspravi
Služba za gospodarstvo, financije i proračun je
dužna dostaviti Općinskom vijeću Fojnica.

II. Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi
Služba za privredu, finansije i budžet je dužna
dostaviti Općinskom vijeću Fojnica.

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

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

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, v.r.
______________________________________

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, s.r.
______________________________________

Broj: 01-23-648/13
Fojnica: 21. svibnja 2013. godine

Broj: 01-23-648/13
Fojnica: 21.05.2013. godine

Temeljem
članka 87. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica („Službene novine
općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12),
razmatrajući
zahtjev
dostavljen
od
„HIGRACON“ d.o.o. Sarajevo za ispitivanje
hidropotencijala na vodotoku Čemernićka
rijeka, Općinsko vijeće Fojnica je na VI.
sjednici, održanoj dana 21. svibnja 2013.
godine, donijelo

Na osnovu
člana 87. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica („Službene novine
općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12),
razmatrajući
zahtjev
dostavljen
od
„HIGRACON“ d.o.o. Sarajevo za ispitivanje
hidropotencijala na vodotoku Čemernićka
rijeka, Općinsko vijeće Fojnica je na VI.
sjednici, održanoj dana 21.05.2013. godine,
donijelo

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o zaduženju nadležne općinske službe
za provedbu javne rasprave u predmetu
davanja suglasnosti
za ispitivanje hidropotencijala
na vodotoku Čemernićka rijeka

o zaduženju nadležne općinske službe
za provođenje javne rasprave u predmetu
davanja saglasnosti
za ispitivanje hidropotencijala
na vodotoku Čemernićka rijeka

I.
Općinsko vijeće Fojnica zadužuje Službu
za gospodarstvo, financije i proračun da
provede javnu raspravu u predmetu davanja
suglasnosti za ispitivanje hidropotencijala na
vodotoku Čemernićka rijeka – radi uvida u
stanje kapaciteta vodotoka u svezi mogućnosti
izgradnje MHE, te upisa projekata u Registar
projekata obnovljivih izvora energije – u fazi
ispitivanja.

I.
Općinsko vijeće Fojnica zadužuje
Službu za privredu, finansije i budžet da
provede javnu raspravu u predmetu davanja
saglasnosti za ispitivanje hidropotencijala na
vodotoku Čemernićka rijeka – radi uvida u
stanje kapaciteta vodotoka u vezi mogućnosti
izgradnje MHE, te upisa projekata u Registar
projekata obnovljivih izvora energije – u fazi
ispitivanja.

II.
Izvješće o sprovedenoj javnoj raspravi
Služba za gospodarstvo, financije i proračun je
dužna dostaviti Općinskom vijeću Fojnica.

II.
Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi
Služba za privredu, finansije i budžet je dužna
dostaviti Općinskom vijeću Fojnica.

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

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

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, v.r.
_____________________________________

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA

Dr. Bogomir Barbić, s.r.
______________________________
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23.05.2013. godine

Broj:01-18-584/13
Fojnica: 21. svibnja 2013. godine

Broj: 01-18-584/13
Fojnica: 21.05.2013 .godine

Temeljem
članka
87.
Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica („Službene novine
općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12),
razmatrajući
zahtjev
dostavljen
od
„MILIČEVIĆ“ d.o.o. Kreševo za istražno eksploatacijske radove mineralne sirovine
antimonita na lokalitetu Čemernica, Općina
Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica je na VI.
sjednici, održanoj dana 21. svibnja 2013.
godine, donijelo

Na osnovu člana 87. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica („Službene novine
općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12),
razmatrajući
zahtjev
dostavljen
od
„MILIČEVIĆ“ d.o.o. Kreševo za istraživačko eksploatacione radove mineralne sirovine
antimonita na lokalitetu Čemernica, Općina
Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica je na VI.
sjednici, održanoj dana 21.05.2013. godine,
donijelo

ZAKLJUČAK
o zaduženju nadležne općinske službe
za provedbu javne rasprave
u predmetu davanja prethodne
suglasnosti za pokretanje procedure
za dodjelu koncesije za istražno eksploatacijske radove
mineralne sirovine antimonita
na lokalitetu Čemernica,
Općina Fojnica

ZAKLJUČAK
o zaduženju nadležne općinske službe
za provedbu javne rasprave
u predmetu davanja prethodne
saglasnosti za pokretanje procedure
za dodjelu koncesije za istraživačko eksploatacione radove
mineralne sirovine antimonita
na lokalitetu Čemernica,
Općina Fojnica

I.
Općinsko vijeće Fojnica zadužuje Službu
za gospodarstvo, financije i proračun da
provede javnu raspravu u predmetu davanja
prethodne suglasnosti za pokretanje procedure
za dodjelu koncesije za istražno eksploatacijske radove mineralne sirovine
antimonita na lokalitetu Čemernica, Općina
Fojnica.

I.
Općinsko vijeće Fojnica zadužuje Službu
za privredu, finansije i budžet da provede
javnu raspravu u predmetu davanja prethodne
saglasnosti za pokretanje procedure za dodjelu
koncesije za istraživačko - eksploatacione
radove mineralne sirovine antimonita na
lokalitetu Čemernica, Općina Fojnica.

II.
Izvješće o sprovedenoj javnoj raspravi
Služba za gospodarstvo, financije i proračun je
dužna dostaviti Općinskom vijeću Fojnica.

II.
Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi
Služba za privredu, finansije i budžet je dužna
dostaviti Općinskom vijeću Fojnica.

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

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

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, v.r.
______________________________________

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, s.r.
______________________________________

Broj: 01-23-486/13
Fojnica: 21. svibnja 2013. godine

Broj: 01-23-486/13
Fojnica: 21.05.2013. godine

Temeljem članka 87. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica („Službene novine
općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12),

Na osnovu člana 87. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica („Službene novine
općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12),
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Broj 3

23.05.2013. godine

razmatrajući zahtjev za dodjelu parcele k.č. br.
1340 K.O. Dusina, dostavljen od Mjesne
zajednice Dusina, Općinsko vijeće Fojnica je,
na VI. sjednici održanoj dana 21. svibnja 2013.
godine, donijelo

razmatrajući zahtjev za dodjelu parcele k.č. br.
1340 K.O. Dusina, dostavljen od Mjesne
zajednice Dusina, Općinsko vijeće Fojnica je,
na VI. sjednici održanoj dana 21.05.2013.
godine, donijelo

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti Mjesnoj zajednici
Dusina za uređenje parcele k.č. br. 1340
za potrebe Mjesne zajednice

o davanju saglasnosti Mjesnoj zajednici
Dusina za uređenje parcele k.č. br. 1340
za potrebe Mjesne zajednice

I.
Općinsko vijeće Fojnica daje suglasnost
Mjesnoj zajednici Dusina za uređenje parcele
k.č. br. 1340, upisane u k.k. uložak broj 104,
K.O. Dusina, površine 481 m2, vlasništvo općine
Fojnica, za potrebe Mjesne zajednice.
Suglasnost za uređenje parcele iz
prethodnog stavka, Mjesnoj zajednici Dusina se
daje bez promjene vlasničkih prava.

I.
Općinsko vijeće Fojnica daje suglasnost
Mjesnoj zajednici Dusina za uređenje parcele
k.č. br. 1340, upisane u k.k. uložak broj 104,
K.O. Dusina, površine 481 m2, vlasništvo općine
Fojnica, za potrebe Mjesne zajednice.
Saglasnost za uređenje parcele iz
prethodnog stava, Mjesnoj zajednici Dusina se
daje bez promjene vlasničkih prava.

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

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

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, v. r.
_______________________________________

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, s.r.
_______________________________________

Broj: 01-38-248/13
Fojnica: 21. svibnja 2013. godine

Broj: 01-38-248/13
Fojnica: 21.05.2013. godine

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 za 2011. i 2012. godinu sa
Financijskim izvješćem J.U. za predškolski
odgoj i prosvjetu djece Fojnica, Općinsko
vijeće Fojnica je, na VI. sjednici, održanoj
dana 21. svibnja 2013. godine, donijelo

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 za 2011. i 2012. godinu sa
Finansijskim izvještajem J.U. za predškolsko
obrazovanje i vaspitanje djece Fojnica,
Općinsko vijeće Fojnica je, na VI. sjednici,
održanoj dana 21.05.2013. godine, donijelo

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu za 2011. i 2012.
godinu sa Financijskim izvješćem
J.U. za predškolski odgoj
i prosvjetu djece Fojnica

o usvajanju Izvještaja o radu za 2011. i
2012. godinu sa Finansijskim izvještajem
J.U. za predškolsko vaspitanje
i obrazovanje djece Fojnica

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o
radu za 2011. i 2012. godinu sa Financijskim
izvješćem J.U. za predškolski odgoj i

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
radu za 2011. i 2012. godinu sa Finansijskim
izvještajem J.U. za predškolsko vaspitanje i
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prosvjetu djece Fojnica, broj: 1-1 od 25.
veljače 2013. godine.
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o
radu za 2011. i 2012. godinu sa Financijskim
izvješćem J.U. za predškolski odgoj i prosvjetu
djece Fojnica, broj: 1-1 od 25. veljače 2013.
godine.
II. Zaključak će se objaviti u „Službenim
novinama općine Fojnica“.

Broj 3

23.05.2013. godine

obrazovanje djece Fojnica, broj: 1-1 od
25.02.013. godine.
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o
radu za 2011. i 2012. godinu sa Finansijskim
izvještajem J.U. za predškolsko vaspitanje i
obrazovanje djece Fojnica, broj: 1-1 od
25.02.2013. godine.
II.
Zaključak će se objaviti
novinama općine Fojnica“.

„Službenim

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, v.r.
______________________________________

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, s.r.
______________________________________

Broj: 01-38-1079/13
Fojnica: 21. svibnja 2013. godine

Broj: 01-38-1079/13
Fojnica: 21.05.2013. godine

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
Godišnji plan i program odgojno obrazovnog
rada za 2012/2013 školsku godinu J.U. za
predškolski odgoj i prosvjetu djece Fojnica,
Općinsko vijeće Fojnica je, na VI. sjednici,
održanoj dana 21. svibnja 2013. godine,
donijelo

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
Godišnji plan i program odgojno obrazovnog
rada za 2012/2013 školsku godinu J.U. za
predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece
Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica je, na VI.
sjednici, održanoj dana 21.05.2013. godine,
donijelo

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju Godišnjeg plana i programa
odgojno obrazovnog rada
za 2012/2013 školsku godinu
J.U. za predškolski odgoj
i prosvjetu djece Fojnica

o usvajanju Godišnjeg plana i programa
odgojno obrazovnog rada
za 2012/2013 školsku godinu
J.U. za predškolsko vaspitanje
i obrazovanje djece Fojnica

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Godišnji
plan i program odgojno obrazovnog rada za
2012/2013 školsku godinu J.U. za predškolski
odgoj i prosvjetu djece Fojnica.
Sastavni dio ovog Zaključka je Godišnji
plan i program odgojno obrazovnog rada za
2012/2013 školsku godinu J.U. za predškolski
odgoj i prosvjetu djece Fojnica.

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Godišnji
plan i program odgojno obrazovnog rada za
2012/2013 školsku godinu J.U. za predškolsko
vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica.
Sastavni dio ovog Zaključka je Godišnji
plan i program odgojno obrazovnog rada za
2012/2013 školsku godinu J.U. za predškolsko
vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica.

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

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

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, v.r.
______________________________________

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, s.r.
______________________________________

