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Službene novine Općine Fojnica

Broj 1

14.03.2014. godine

Broj:01-05-315-3/14
Fojnica: 13. ožujka 2014. godine

Broj:01-05-315-3/14
Fojnica: 13.03.2014. godine

Temeljem članka 24. točka 14. stavak 1.
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 X. sjednici održanoj dana 13.
ožujka 2014. godine, donijelo

Na osnovu člana 24. tačka 14. stav 1. 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 X. sjednici održanoj dana
13.03.2014. godine, donijelo

ODLUKU

ODLUKU

o dodjeli javnih priznanja Općine Fojnica

o dodjeli javnih priznanja Općine Fojnica

Članak 1.

Član 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.

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.

Članak 2.

Član 2.

ZLATNA PLAKETA OPĆINE FOJNICA
dodjeljuje se:
Gospodinu, Šehziji Buljina kao čelnoj osobi,
ravnatelju firme „Štamparija Fojnica“ d.d.
Fojnica, koji je cijeli svoj radni vijek proveo u
Fojnici radeći u Štampariji d.d. Fojnica, punih 40
godina i više, kako na mjestu majstora tako i na
mjestu rukovodećeg radnika tj. ravnatelja, gdje je
i ostvario mirovinu, a pri tom ispunjavajući sve
zakonske obveze kako prema državi, tako i prema
uposlenicima firme.

ZLATNA PLAKETA OPĆINE FOJNICA
dodjeljuje se:
Gospodinu, Buljina Šehziji kao čelnoj osobi,
direktoru firme „Štamparija Fojnica“ d.d. Fojnica,
koji je cijeli svoj radni vijek proveo u Fojnici
radeći u Štampariji d.d. Fojnica, punih 40 godina i
više, kako na mjestu majstora tako i na mjestu
rukovodećeg radnika tj. direktora, gdje je i
ostvario penziju, a pri tom ispunjavajući sve
zakonske obaveze kako prema državi, tako i
prema uposlenicima firme.

Članak 3.

Član 3.

SREBRNA PLATETA OPĆINE FOJNICA
dodjeljuje se:
1.Gospodinu, Ibrahimu Zečević aktualnom
predsjedniku MZ Pločari Polje, koji tu funkciju
obnaša od 1989. godine, za sobom ostavljajući
brojna dijela, urađena u suradnji sa općinom, a
značajna su za razvoj i prosperitet MZ.

SREBRNA PLATETA OPĆINE FOJNICA
dodjeljuje se:
1.Gospodinu, Zečević Ibrahimu aktualnom
predsjedniku MZ Pločari Polje, koji tu funkciju
obnaša od 1989. godine, za sobom ostavljajući
brojna dijela, urađena u saradnji sa općinom, a
značajna su za razvoj i prosperitet MZ.

2.Gospodinu, Ivanu (Marko) Krajina za iznimne
rezultate postignute u oblasti društvenih
djelatnosti, sporta, trenirajući taekwondo od 1996.
godine. Aktivan je član reprezentacije BiH.
Učestvujući na svjetskim, evropskim i balkanskim
prvenstvima, u periodu od 2003. do 2011. godine,
osvojio je brojne medalje kako na domaćim tako i
međunarodnim takmičenjima. U 2013. godini je
izabran za trenera Seniorske reprezentacije BiH.

2.Gospodinu, Krajina (Marko) Ivanu za iznimne
rezultate postignute u oblasti društvenih
djelatnosti, sporta, trenirajući taekwondo od 1996.
godine. Aktivan je član reprezentacije BiH.
Učestvujući na svjetskim, evropskim i balkanskim
prvenstvima, u periodu od 2003. do 2011. godine,
osvojio je brojne medalje kako na domaćim tako i
međunarodnim takmičenjima. U 2013. godini je
izabran za trenera Seniorske reprezentacije BiH.

14.03.2014. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 1

Stranica 5

Članak 4.

Član 4.

Dobitniku Zlatne plakete Općine Fojnica u
2013. godini, koja se sastoji od reljefnog dijela i
pismene povelje dodjeljuje se i novčana nagrada u
iznosu od 1 000,00 KM (slovima: tisuću
Konvertibilnih maraka).

Dobitniku Zlatne plakete Općine Fojnica u
2013. godini, koja se sastoji od reljefnog dijela i
pismene povelje dodjeljuje se i novčana nagrada u
iznosu od 1 000,00 KM (slovima: hiljadu
Konvertibilnih maraka).

Dobitnicima Srebrne plaketa Općine Fojnica
u 2013. godini, koja se sastoji od reljefnog dijela i
pismene povelje dodjeljuje se i novčana nagrada u
iznosu od 500,00 KM (slovima: petstotina
Konvertibilnih maraka).

Dobitnicima Srebrne plaketa Općine Fojnica
u 2013. godini, koja se sastoji od reljefnog dijela i
pismene povelje dodjeljuje se i novčana nagrada u
iznosu od 500,00 KM (slovima: petstotina
Konvertibilnih maraka).

Članak 5.

Član 5.

Dobitnicima priznanja iz članka 2. i 3. ove
Odluke, „Zlatna plaketa Općine Fojnica“ i
„Srebrna plaketa Općine Fojnica“ uručit će se na
Svečanoj sjednici Općinskog vijeća Fojnica,
prigodom obilježavanja Dana Općine Fojnica, 18.
ožujka.

Dobitnicima priznanja iz člana 2. i 3. ove
Odluke, „Zlatna plaketa Općine Fojnica“ i
„Srebrna plaketa Općine Fojnica“ uručit će se na
Svečanoj sjednici Općinskog vijeća Fojnica,
prigodom obilježavanja Dana Općine Fojnica, 18.
marta.

Članak 6.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljena u „Službenim
novinama Općine Fojnica“.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljena u „Službenim
novinama Općine Fojnica“.

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

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

Broj: 01-05-315-20/14
Fojnica: 13. ožujka 2014. godine

Broj: 01-05-315-20/14
Fojnica: 13.03.2014. godine

Temeljem članka 24. točka 3. Statuta Općine
Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj:
4/08) i članka 80. Poslovnika Općinskog vijeća
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08,
6/10 i 3/12), Općinsko vijeće Fojnica je, na X.
sjednici održanoj dana 13. ožujka 2014. godine
donijelo

Na osnovu člana 24. tačka 3. Statuta Općine
Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj:
4/08) i člana 80. Poslovnika Općinskog vijeća
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08,
6/10 i 3/12), Općinsko vijeće Fojnica je, na X.
sjednici održanoj dana 13.03.2014. godine
donijelo

ODLUKU

ODLUKU

o utvrđivanju Proračuna Općine Fojnica
za period 1. siječnja do 31. prosinca 2014.
godine (po ekonomskoj klasifikaciji)

o utvrđivanju Budžeta Općine Fojnica
za period 01.01. do 31.12.2014. godine
(po ekonomskoj klasifikaciji)

Članak 1.

Član 1.

Općinsko vijeće Fojnica utvrđuje Proračun
Općine Fojnica za period 1. siječnja do 31.
prosinca 2014. godine (po ekonomskoj
klasifikaciji) u iznosu od 2. 462. 800,00 KM, uz
prijedlog:

Općinsko vijeće Fojnica utvrđuje Budžet
Općine Fojnica za period 01.01.do 31.12.2014.
godine (po ekonomskoj klasifikaciji), u iznosu od
2. 462. 800,00 KM, uz prijedlog:
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14.03.2014. godine

- da se konto 614124 - Transfer za izbore, koji je
planiran u iznosu od 35. 000,00 KM umanji za 15.
000,00 KM, tako da iznosi 20.000,00 KM, a da se
razlika od 15. 000,00 KM rasporedi na sljedeći
način:
- konto 614411- Subvencije za JU za predškolsko
obrazovanje, umjesto planiranih 30. 000,00 KM
povećati za 5. 000,00 KM , tako da iznosi 35.
000,00 KM;

- da se konto 614124 - Transfer za izbore, koji je
planiran u iznosu od 35. 000,00 KM umanji za 15.
000,00 KM, tako da iznosi 20.000,00 KM, a da se
razlika od 15. 000,00 KM rasporedi na sljedeći
način:
- konto 614411- Subvencije za JU za predškolsko
obrazovanje, umjesto planiranih 30. 000,00 KM
povećati za 5. 000,00 KM , tako da iznosi 35.
000,00 KM;

- konto 614231 – Troškovi socijalnih slučajeva,
umjesto planiranih 25. 000,00 KM, povećati za 5.
000,00 KM, tako da iznosi 30. 000,00 KM

- konto 614231 – Troškovi socijalnih slučajeva,
umjesto planiranih 25. 000,00 KM, povećati za 5.
000,00 KM, tako da iznosi 30. 000,00 KM

- konto 614117 – Tekući transfer mjesnim
zajednicama, umjesto planiranih 50. 000,00 KM,
povećati za 5.000,00 KM, tako da iznosi 55.
000,00 KM

- konto 614117 – Tekući transfer mjesnim
zajednicama, umjesto planiranih 50. 000,00 KM,
povećati za 5.000,00 KM, tako da iznosi 55.
000,00 KM

- da se konto 614318 - Grant za Medžlis IVZ
Fojnica, koji je planiran 6.000,00 KM umanji za
1. 000,00 KM, tako da iznosi 5.000,00 KM, a da
se razlika od 1.000,00 KM rasporedi na konto
614319 - Tekući transfer Franjevački samostan,
tako da isti umjesto planiranih 4. 000,00 KM
iznosi 5. 000,00 KM.

- da se konto 614318 - Grant za Medžlis IVZ
Fojnica, koji je planiran 6.000,00 KM umanji za
1. 000,00 KM, tako da iznosi 5.000,00 KM, a da
se razlika od 1.000,00 KM rasporedi na konto
614319 - Tekući transfer Franjevački samostan,
tako da isti umjesto planiranih 4. 000,00 KM
iznosi 5. 000,00 KM.

Članak 2.

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke je Proračun Općine
Fojnica za period 1. sječnja do 31. prosinca 2014.
godine (po ekonomskoj klasifikaciji), broj: 01-05315-20/14 od 13. ožujka 2014. godine.

Sastavni dio ove Odluke je Budžet Općine
Fojnica za period 01.01. do 31.12.2014. godine
(po ekonomskoj klasifikaciji), broj: 01-05-31520/2014. godine od 13.03.2014. godine.

Članak 3.

Član 3.

Odluka stupa na snagu drugog dana od dana
donošenja i objavit će se u „Službenim novinama
Općine Fojnica“.

Odluka stupa na snagu drugog dana od dana
donošenja i objavit će se u „Službenim novinama
Općine Fojnica“.

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

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

Broj: 01-05-315-21/14
Fojnica: 13. ožujka 2014. godine

Broj: 01-05-315-21/14
Fojnica: 13.03.2014. godine

Temeljem članka 46. Zakona o proračunima
u Federaciji BiH („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 102/13), članka 24. točka 3. Statuta
Općine Fojnica („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 4/08) i članka 80. Poslovnika
Općinskog vijeća („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12), Općinsko vijeće
Fojnica je, na X. sjednici održanoj dana 13.
ožujka 2014. godine, donijelo

Na osnovu člana 46. Zakona o budžetima u
Federaciji BiH („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 102/13), člana 24. tačka 3. Statuta
Općine Fojnica („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 4/08) i člana 80. Poslovnika
Općinskog vijeća („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12), Općinsko vijeće
Fojnica je, na X. sjednici održanoj dana
13.03.2014. godine, donijelo

14.03.2014. godine
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ODLUKU

ODLUKU

o izvršavanju proračuna Općine Fojnica
za 2014. godinu

o izvršavanju budžeta Općine Fojnica
za 2014. godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda
i primitaka te rashoda i izdataka proračuna i
njegovo izvršenje, te prava i obveze korisnika
proračunskih sredstava.

Član 1.
Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda
i primitaka te rashoda i izdataka budžeta i njegovo
izvršenje, te prava i obaveze korisnika budžetskih
sredstava.

Članak 2.
Proračun se sastoji od računa prihoda i
rashoda.
U računu prihoda prikazani su prihodi od
direktnih i indirektnih poreza, neporezni prihodi,
potpore i grantovi, dok se računi rashoda sastoje
od tekućih izdataka i transfera, potpora i grantova,
kapitalnih izdataka, kapitalnih grantova i tekućih
rezervi.

Član 2.
Budžet se sastoji od računa prihoda i
rashoda.
U računu prihoda prikazani su prihodi od
direktnih i indirektnih poreza, neporezni prihodi,
potpore i grantovi, dok se računi rashoda sastoje
od tekućih izdataka i transfera, potpora i grantova,
kapitalnih izdataka, kapitalnih grantova i tekućih
rezervi.

Članak 3.
Sredstva
proračuna
osiguravaju
se
proračunskim korisnicima koji su u posebnom
dijelu proračuna određeni za nositelje sredstava na
pojedinim pozicijama. Općinski načelnik će pratiti
izvršenje proračuna. Korisnici smiju proračunska
sredstva koristiti samo za namjene koje su
određene proračunom i to do visine utvrđene u
njegovom posebnom dijelu.

Član 3.
Sredstva budžeta osiguravaju se budžetskim
korisnicima koji su u posebnom dijelu budžeta
određeni za nosioce sredstava na pojedinim
pozicijama. Općinski načelnik će pratiti izvršenje
budžeta. Korisnici smiju budžetska sredstva
koristiti samo za namjene koje su određene
budžetom i to do visine utvrđene u njegovom
posebnom dijelu.

Članak 4.
Korisnici
koriste sredstva
proračuna
sukladno
svojim
godišnjim
financijskim
planovima po dinamici utvrđenoj mjesečnim i
tromjesečnim planovima.

Član 4.
Korisnici koriste sredstva budžeta u skladu sa
svojim godišnjim finansijskim planovima po
dinamici utvrđenoj mjesečnim i tromjesečnim
planovima.

Članak 5.
Proračun se izvršava na temelju mjesečnog
plana za izvršavanje proračuna proračunskim
korisnicima, sukladno njegovim likvidnim
mogućnostima.

Član 5.
Budžet se izvršava na osnovu mjesečnog
plana za izvršavanje budžeta budžetskim
korisnicima, u skladu s njegovim likvidnim
mogućnostima.

Članak 6.
Korisnici smiju preuzimati svoje obveze, za
sredstva namjenski iskazana, u svrhe utvrđene u
proračunu i do iznosa odobrenih za te namjene, na
temelju tromjesečnih planova, ili planova
alokacija raspoloživih sredstava za drugi
vremenski period koji je odobren od strane
Općinskog načelnika.
Izuzetno, zbog neusklađenosti priliva
sredstava u proračunu s tromjesečnim planovima
rashoda, Općinski načelnik može izmijeniti
dinamiku
doznake
sredstava
pojedinim
korisnicima vodeći računa o što ravnomjernijem
financiranju korisnika proračuna.

Član 6.
Korisnici smiju preuzimati svoje obaveze, za
sredstva namjenski iskazana, u svrhe utvrđene u
budžetu i do iznosa odobrenih za te namjene, na
osnovu tromjesečnih planova, ili planova
alokacija raspoloživih sredstava za drugi
vremenski period koji je odobren od strane
Općinskog načelnika.
Izuzetno, zbog neusklađenosti priliva
sredstava u budžetu s tromjesečnim planovima
rashoda, Općinski načelnik može izmijeniti
dinamiku
doznake
sredstava
pojedinim
korisnicima vodeći računa o što ravnomjernijem
finansiranju korisnika budžeta.
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Izdaci koji nisu predviđeni tromjesečnim
planom za izvršenje proračuna ili izdaci koji
zahtijevaju prekoračenje pojedinih stavki u
tromjesečnom planu za izvršenje proračuna mogu
se podmiriti uz suglasnost Općinskog načelnika.
Općinski načelnik usuglasiti će se sa
isplatama iz stavka 1. ovog članka ako se izdaci
podmire dodatnim prihodima ili uštedama na
drugim stavkama tromjesečnog plana za izvršenje
proračuna.
Članak 8.
Služba za gospodarstvo financije i proračun
je obvezna Općinskom načelniku dostavljati
tromjesečna izvješća kao i godišnje izvješće o
izvršenju proračuna, a Općinski načelnik je
obvezan Općinskom vijeću dostavljati izvješće o
izvršenju proračuna, tromjesečno kao i godišnje
izvješće.
Članak 9.
O uporabi sredstava Tekuće rezerve odlučuje
Općinski načelnik o čemu jednom tromjesečno
izvješćuje Općinsko vijeće.

Član 7.
Izdaci koji nisu predviđeni tromjesečnim
planom za izvršenje budžeta ili izdaci koji
zahtijevaju prekoračenje pojedinih stavki u
tromjesečnom planu za izvršenje budžeta mogu se
podmiriti uz saglasnost Općinskog načelnika.
Općinski načelnik usaglasiti će se sa
isplatama iz stava 1. ovog člana ako se izdaci
podmire dodatnim prihodima ili uštedama na
drugim stavkama tromjesečnog plana za izvršenje
budžeta.
Član 8.
Služba za privredu, finansije i budžet je
obavezna Općinskom načelniku dostavljati
tromjesečne izvještaje kao i godišnje izvještaje o
izvršenju budžeta, a Općinski načelnik je
obavezan Općinskom vijeću dostavljati izvještaj o
izvršenju budžeta, tromjesečne kao i godišnje
izvještaje.
Član 9.
O korištenju sredstava Tekuće rezerve
odlučuje Općinski načelnik o čemu jednom
tromjesečno izvještava Općinsko vijeće.

Članak 10.
Ako se tijekom godine, na temelju propisa
poveća djelokrug ili nadležnost korisnika što
zahtjeva i povećanje sredstava ili se osnuje novi
korisnik, sredstva za njegove troškove osiguravaju
se iz Tekuće rezerve proračuna.
Ako se tijekom godine na temelju propisa
smanji djelokrug ili nadležnost korisnika, što
zahtjeva smanjenje sredstava ili se korisnik ukine,
neutrošena sredstva za njegove troškove prenose
se u Tekuće rezerve proračuna.

Član 10.
Ako se tokom godine, na osnovu propisa
poveća djelokrug ili nadležnost korisnika što
zahtjeva i povećanje sredstava ili se osnuje novi
korisnik, sredstva za njegove troškove osiguravaju
se iz Tekuće rezerve budžeta.
Ako se tokom godine na osnovu propisa
smanji djelokrug ili nadležnost korisnika, što
zahtjeva smanjenje sredstava ili se korisnik ukine,
neutrošena sredstva za njegove troškove prenose
se u Tekuće rezerve budžeta.

Članak 11.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi proračuna
vračaju se na teret tih prihoda.
Rješenje o povratu tih prihoda donosi
Općinski načelnik.

Član 11.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi Budžeta
vračaju se na teret tih prihoda.
Rješenje o povratu tih prihoda donosi
Općinski načelnik.

Članak 12.
Općinski načelnik će posebnim aktom
regulirati način određivanja i iznos plaća
korisnicima proračuna, službenicima
i
namještenicima.

Član 12.
Općinski načelnik će posebnim aktom
regulisati način određivanja i iznos plaća
korisnicima
budžeta,
službenicima
i
namještenicima.

Članak 13.
Općinski načelnik će posebnim aktom
regulirati naknade koje terete materijalne troškove
proračuna.
Članak 14.
Nadzor nad financijskim, materijalnim i
računovodstvenim poslovanjem korisnika, te nad
zakonitošću
i
svrsishodnom
uporabom
proračunskih sredstava vrši Općinski načelnik.

Član 13.
Općinski načelnik će posebnim aktom
regulisati naknade koje terete materijalne troškove
budžeta.
Član 14.
Nadzor nad finansijskim, materijalnim i
računovodstvenim poslovanjem korisnika, te nad
zakonitošću i svrsishodnom upotrebom budžetskih
sredstava vrši Općinski načelnik.

Članak 7.

14.03.2014. godine
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Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u
„Službenim
novinama Općine Fojnica“.

Član 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i bit će objavljena u „Službenim novinama Općine
Fojnica“.

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

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

Broj:01-05-315-4/14
Fojnica: 13. ožujka 2014. godine

Broj:01-05-315-4/14
Fojnica: 13.03.2014. godine

Temeljem članka 61. stavak 1. Zakona o
građevnom
zemljištu
/„Službene
novine
Federacije BiH“, broj: 25/03/, i članka 24. Statuta
Općine Fojnica /„Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 4/08/, rješavajući po zahtjevu
Vehida Merdžanić iz Fojnice, Općinsko vijeće
Fojnica je, na X. sjednici održanoj dana 13.
ožujka 2014. godine, donijelo

Na osnovu člana 61. stav 1. Zakona o
građevinskom zemljištu /„Službene novine
Federacije BiH“, broj: 25/03/ i člana 24. Statuta
Općine Fojnica /„Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 4/08/, rješavajući po zahtjevu
Merdžanić Vehida iz Fojnice, Općinsko vijeće
Fojnica je, na X. sjednici održanoj dana
13.03.2014. godine, donijelo

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E

I. Na građevnom zemljištu k.č. 3626/2 u
površini od 1216 m2, pravo raspolaganja
općina Fojnica, K.O. Prokos, utvrđuje se
pravo vlasništva u korist Vehida Merdžanić,
kao graditelja poslovne zgrade – benzinske
pumpe izgrađene na tom zemljištu.

I. Na građevinskom zemljištu k.č. 3626/2 u
površini od 1216 m2, pravo raspolaganja
općina Fojnica, K.O. Prokos, utvrđuje se
pravo vlasništva u korist Merdžanić Vehida,
kao graditelja poslovne zgrade – benzinske
pumpe izgrađene na tom zemljištu.

II. Vehid Merdžanić je dužan platiti naknadu
za zemljište iz točke I. ovog rješenja:
za dodijeljeno zemljište na ime prirodnih
pogodnosti iznos od:
1216 m2 x 20 KM = 24.320,00 KM
(dvadesetčetiritisučetristodvadeset
Konv.
maraka), na žiro račun 3389002208367582 VP
722431 – Služba za urbanizam, općine Fojnica.
Naknada za uređenje građevnog zemljišta
imenovanom je obračunata i naplaćena uz
izdavanje građevne dozvole za poslovni
objekat.

II. Merdžanić Vehid je dužan platiti naknadu
za zemljište iz tačke I. ovog rješenja:
za dodijeljeno zemljište na ime prirodnih
pogodnosti iznos od:
1216 m2 x 20 KM = 24.320,00 KM
(dvadesetčetirihiljadetristodvadeset
Konv.
maraka), na žiro račun 3389002208367582 VP
722431 – Služba za urbanizam, općine Fojnica.
Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
imenovanom je obračunata i naplaćena uz
izdavanje građevinske dozvole za poslovni
objekat.

III. Na zemljištu iz točke I. ovog rješenja, po
pravomoćnosti ovog rješenja, a nakon
izmirenja obveza iz točke II. ovog rješenja
Katastarko knjižni ured općine Fojnica izvršit
će uknjižbu prava vlasništva u korist Vehida
Merdžanić, uz istovremeno brisanje ranije
izvršenih upisa na tom zemljištu.

III. Na zemljištu iz tačke I. ovog rješenja, po
pravosnažnosti ovog rješenja, a nakon
izmirenja obaveza iz tačke II. ovog rješenja
Katastarko knjižni ured općine Fojnica izvršit
će uknjižbu prava vlasništva u korist
Merdžanić Vehida, uz istovremeno brisanje
ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.

O b r a z l o ž e nj e

O b r a z l o ž e nj e

Službi za katastar i imovinsko pravne poslove
općine Fojnica obratio se Vehid Merdžanić iz
Fojnice, Tovarište bb sa zahtjevom da mu se riješe
imovinsko pravni odnosi na građevnom

Službi za katastar i imovinsko pravne poslove
općine Fojnica obratio se Merdžanić Vehid iz
Fojnice, Tovarište bb sa zahtjevom da mu se riješe
imovinsko pravni odnosi na građevinskom
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zemljištu na kojem je izgradio poslovni objekat –
benzinsku pumpu, na građevnoj parceli k.č.
3626/2, pravo raspolaganja općina Fojnica,
ukupne površine 1216 m2.

zemljištu na kojem je izgradio poslovni objekat –
benzinsku pumpu, na građevinskoj parceli k.č.
3626/2, pravo raspolaganja općina Fojnica,
ukupne površine 1216 m2.

Uz zahtjev stranka je priložila odobrenje za
građenje broj: 05-23-740/05, od 2. rujna 2005.
godine i rješenje - upotrebnu dozvolu broj: 0320-1341/06, od 5. lipnja 2006. godine.

Uz zahtjev stranka je priložila odobrenje za
građenje broj: 05-23-740/05, od 02.09.2005.
godine i rješenje - upotrebnu dozvolu broj: 0320-1341/06, od 05.06.2006. godine.

U postupku koji je prethodio donošenju ovog
rješenja, izvršen je uviđaj na licu mjesta, saslušan
je podnositelj zahtjeva Vehid Merdžanić koji
izjavi da je Općinsko vijeće Fojnica dalo
suglasnost za izgradnju benzinske pumpe na
predmetnoj građevnoj parceli koja je u vlasništvu
općine. Na temelju suglasnosti Vijeća pristupio
sam pribavljanju potrebne urbanističko tehničke
dokumentacije, tako da sam pribavio svu potrebnu
dokumentaciju za gradnju poslovnog objekta –
benzinske pumpe, počev od urbanističke
suglasnosti, građevne dozvole, do upotrebne
dozvole. Kako na predmetnoj građevnoj parceli
prije gradnje nije utvrđeno pravo korištenja radi
građenja u korist graditelja, tako da nisam platio
naknadu za dodijeljeno zemljište, kako ne
postoji jedinstvo građevnog objekta i zemljišta,
a posjedujem svu potrebnu dokumentaciju,
spreman sam da za predmetnu parcelu općini
platim naknadu za zauzeto zemljište koje koristim
punih deset godina kao savjestan posjednik po
cijeni koju utvrdi Općinsko vijeće Fojnica.

U postupku koji je prethodio donošenju ovog
rješenja, izvršen je uviđaj na licu mjesta, saslušan
je podnosilac zahtjeva Merdžanić Vehid koji
izjavi da je Općinsko vijeće Fojnica dalo
saglasnost za izgradnju benzinske pumpe na
predmetnoj građevinskoj parceli koja je u
vlasništvu općine. Na osnovu saglasnosti Vijeća
pristupio sam pribavljanju potrebne urbanističko
tehničke dokumentacije, tako da sam pribavio svu
potrebnu dokumentaciju za gradnju poslovnog
objekta – benzinske pumpe, počev od urbanističke
saglasnosti, građevinske dozvole, do upotrebne
dozvole. Kako na predmetnoj građevinskoj parceli
prije gradnje nije utvrđeno pravo korištenja radi
građenja u korist graditelja, tako da nisam platio
naknadu za dodijeljeno zemljište, kako ne postoji
jedinstvo građevinskog objekta i zemljišta, a
posjedujem svu potrebnu dokumentaciju, spreman
sam da za predmetnu parcelu općini platim
naknadu za zauzeto zemljište koje koristim punih
deset godina kao savjestan posjednik po cijeni
koju utvrdi Općinsko vijeće Fojnica.

Vještak geodetske struke Pašić Sakib izjavi da se
radi o parceli k.č. 3626/2, površine 1216 m2,
pravo raspolaganja općina Fojnica, da je investitor
prije gradnje pribavio svu potrebnu urbanističko
tehničku dokumentaciju za gradnju, da je
predmetni poslovni objekat izgrađen 2006.
godine, da je investitor ušao u posjed predmetne
parcele 2004. godine.

Vještak geodetske struke Pašić Sakib izjavi da se
radi o parceli k.č. 3626/2, površine 1216 m2,
pravo raspolaganja općina Fojnica, da je investitor
prije gradnje pribavio svu potrebnu urbanističko
tehničku dokumentaciju za gradnju, da je
predmetni poslovni objekat izgrađen 2006.
godine, da je investitor ušao u posjed predmetne
parcele 2004. godine.

Uvidom na licu mjesta utvrđeno je da je investitor
prije izgradnje poslovnog objekta uradio zaštitni
armirano betonski zid dužine 120 metara i visine
1,50 – 2,50 metara od rijeke Dragače, čime je
zaštitni riječni pojas odvojio od dijela građevne
parcele na kojoj je izgrađena benzinska pumpa.

Uvidom na licu mjesta utvrđeno je da je investitor
prije izgradnje poslovnog objekta uradio zaštitni
armirano betonski zid dužine 120 metara i visine
1,50 – 2,50 metara od rijeke Dragače, čime je
zaštitni riječni pojas odvojio od dijela građevinske
parcele na kojoj je izgrađena benzinska pumpa.

Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni uvjeti iz
članka 61. Zakona o građevnom zemljištu, ovim
rješenjem utvrđuje se pravo vlasništva u korist
podnositelja zahtjeva na navedenom zemljištu na
kojem je izgrađen poslovni objekat bez prava
korištenja radi građenja.

Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi iz
člana 61. Zakona o građevinskom zemljištu, ovim
rješenjem utvrđuje se pravo vlasništva u korist
podnosioca zahtjeva na navedenom zemljištu na
kojem je izgrađen poslovni objekat bez prava
korištenja radi građenja.

Obveza plaćanja naknade za građevno zemljište
utvrđena je sukladno Odluci

Obaveza plaćanja naknade za građevinsko
zemljište utvrđena je u skladu sa Odlukom

14.03.2014. godine
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Općinskog vijeća i članku 63. Zakona o
građevnom zemljištu.

Općinskog vijeća i člana
građevinskom zemljištu.

63.

Zakona

o

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali
se može pokrenuti upravni spor podnošenjem
tužbe Nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana
prijema ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali
se može pokrenuti upravni spor podnošenjem
tužbe Nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana
prijema ovog rješenja.

DOSTAVLJENO:
- Vehid Merdžanić
- Služba za urbanizam, graditeljstvo
katastar i imovinsko-pravne poslove
- Služba za gospodarstvo, financije i
proračun
- A/a
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, v.r.
________________________________________

DOSTAVLJENO:
- Merdžanić Vehid
- Služba za urbanizam, građenje
katastar i imovinsko-pravne poslove
- Služba za privredu, finansije i budžet
- A/a

Broj:01-05-315-5/14
Fojnica: 13. ožujka 2014. godine

Broj: 01-05-315-5/14
Fojnica: 13.03.2014.godine

Temeljem članka 61. Zakona o građevnom
zemljištu /“Službene novine Federacije BiH“,
broj: 25/03/ i članka 24. Statuta Općine Fojnica
/“Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08/,
rješavajući po zahtjevu Almir /Kemal/ Hodžić iz
Zenice za utvrđivanje prava vlasništva na
građevnom zemljištu na kojem je izgrađena
zgrada bez prava korištenja radi građenja,
Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13. ožujka 2014. godine, donijelo

Na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom
zemljištu /“Službene novine Federacije BiH“,
broj: 25/03/ i člana 24. Statuta Općine Fojnica
/“Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08/,
rješavajući po zahtjevu Hodžić /Kemal/ Almir iz
Zenice za utvrđivanje prava vlasništva na
građevinskom zemljištu na kojem je izgrađena
zgrada bez prava korištenja radi građenja,
Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13.03.2014. godine, donijelo

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E

I. Na građevnom zemljištu k.č. 3065/50, k.o.
Pridola u površini od 171 m2, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Almir /Kemal/ Hodžić, kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

I. Na građevinskom zemljištu k.č. 3065/50, k.o.
Pridola u površini od 171 m2, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Hodžić /Kemal/ Almir, kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

II. Almir Hodžić je dužan platiti naknadu za
zemljište iz točke I. ovog rješenja:
-za dodijeljeno građevno zemljište iznos od
3.078,00 KM, na žiro račun 3389002208367582
VP 722431 – Služba za urbanizam, općine
Fojnica.
-naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke suglasnosti.

II. Hodžić Almir je dužan platiti naknadu za
zemljište iz tačke I. ovog rješenja:
-za dodijeljeno građevinsko zemljište iznos
od
3.078,00
KM,
na
žiro
račun
3389002208367582 VP 722431 – Služba za
urbanizam, općine Fojnica.
-naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti.

III. Na zemljištu iz točke I.
rješenja, po
pravomoćnosti ovog rješenja, a nakon dostavljanja
dokaza da su izmirene obveze iz točke II. ovog
rješenja, katastarsko knjižni ured općine Fojnica,
izvršit će uknjižbu prava vlasništva u korist Almir
Hodžić, uz istovremeno brisanje ranije izvršenih
upisa na tom zemljištu.

III.
Na zemljištu iz tačke I. rješenja, po
pravosnažnosti
ovog rješenja,
a
nakon
dostavljanja dokaza da su izmirene obaveze iz
tačke II. ovog rješenja, katastarsko knjižni ured
općine Fojnica, izvršit će uknjižbu prava
vlasništva u korist Hodžić Almir, uz istovremeno
brisanje ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.

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

Stranica 12

Službene novine Općine Fojnica
O b r a z l o ž e nj e

Broj 1

14.03.2014. godine

O b r a z l o ž e nj e

Obveza podnositelja zahtjeva da plati
naknadu za građevno zemljište utvrđena je
sukladno Odluci Općinskog vijeća Fojnica.

Hodžić Almir iz Zenice, podnio je zahtjev da
mu se na osnovu člana 61. Zakona o
građevinskom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u
njegovu korist, na građevinskom zemljištu u
državnoj svojini iz tačke I. ovog rješenja, na kome
je izgradio zgradu bez prava korištenja zemljišta
radi građenja.
Iz pribavljenog izvještaja općinskog organa
za poslove urbanizma, utvrđeno je da se za
izvršenu izgradnju objekta na navedenom
zemljištu naknadno može izdati odobrenje za
građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni
uslovi propisani članom 61. Zakona o
građevinskom zemljištu, to je valjalo ovim
rješenjem utvrditi pravo vlasništva u korist
podnosioca zahtjeva, na navedenom zemljištu na
kome je izgrađena zgrada bez prava korištenja
radi građenja.
Obaveza podnosioca zahtjeva da plati
naknadu za građevinsko zemljište utvrđena je u
skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Fojnica.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30
dana nakon dostavljanja rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30
dana nakon dostavljanja rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

DOSTAVLJENO:
-Podnositelju zahtjeva,
-Službi za urbanizam, graditeljstvo, kata. i
imo.prav.pos.
-Služba za gospodarstvo, financije i proračun

DOSTAVLJENO:
-Podnosiocu zahtjeva,
-Službi za urbanizam, građenje, kata. i
imo.prav.pos.
-Služba za privredu, finansije i budžet

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

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

Broj: 01-05-315-6/14
Fojnica: 13. ožujka 2014. godine

Broj: 01-05-315-6/14
Fojnica:13.03.2014. godine

Temeljem članka 61. Zakona o građevnom
zemljištu /“Službene novine Federacije BiH“,
broj: 25/03/ i članka 24. Statuta Općine Fojnica
/“Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08/,
rješavajući po zahtjevu Seid /Rifet/ Marušić iz
Zenice, za utvrđivanje prava vlasništva na
građevnom zemljištu na kojem je izgrađena
zgrada bez prava korištenja radi građenja,
Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13. ožujka 2014. godine, donijelo

Na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom
zemljištu /“Službene novine Federacije BiH“,
broj: 25/03/ i člana 24. Statuta Općine Fojnica
/“Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08/,
rješavajući po zahtjevu Marušić /Rifet/ Seid iz
Zenice, za utvrđivanje prava vlasništva na
građevinskom zemljištu na kojem je izgrađena
zgrada bez prava korištenja radi građenja,
Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13.03.2014. godine, donijelo

Almir Hodžić iz Zenice, podnio je zahtjev da
mu se na temelju članka 61. Zakona o građevnom
zemljištu utvrdi pravo vlasništva u njegovu korist,
na građevnom zemljištu u državnoj svojini iz
točke I. ovog rješenja, na kome je izgradio zgradu
bez prava korištenja zemljišta radi građenja.
Iz pribavljenog izvješća općinskog tijela za
poslove urbanizma, utvrđeno je da se za izvršenu
izgradnju objekta na navedenom zemljištu
naknadno može izdati odobrenje za građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni
uvjeti propisani člankom 61. Zakona o građevnom
zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi
pravo vlasništva u korist podnositelja zahtjeva, na
navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada
bez prava korištenja radi građenja.

14.03.2014. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 1

Stranica 13

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E

I. Na građevnom zemljištu k.č. 3065/48, k.o.
Pridola u površini od 410 m2, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Seid /Rifet/ Marušić, kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

I. Na građevinskom zemljištu k.č. 3065/48, k.o.
Pridola u površini od 410 m2, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Marušić /Rifet/ Seid, kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

II. Seid Marušić je dužan platiti naknadu za
zemljište iz točke I. ovog rješenja:
-za dodijeljeno građevno zemljište iznos od
7.380,00 KM, na žiro račun 3389002208367582
VP 722431 – Služba za urbanizam, općine
Fojnica.
-naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke suglasnosti.

II. Marušić Seid je dužan platiti naknadu za
zemljište iz tačke I. ovog rješenja:
-za dodijeljeno građevinsko zemljište iznos
od
7.380,00
KM,
na
žiro
račun
3389002208367582 VP 722431 – Služba za
urbanizam, općine Fojnica.
-naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti.

III. Na zemljištu iz točke I. rješenja, po
pravomoćnosti ovog rješenja, a nakon dostavljanja
dokaza da su izmirene obveze iz točke II. ovog
rješenja, katastarsko knjižni ured općine Fojnica,
izvršit će uknjižbu prava vlasništva u korist Seid
Marušić, uz istovremeno brisanje ranije izvršenih
upisa na tom zemljištu.

III. Na zemljištu iz tačke I. rješenja, po
pravosnažnosti
ovog rješenja,
a
nakon
dostavljanja dokaza da su izmirene obaveze iz
tačke II. ovog rješenja, katastarsko knjižni ured
općine Fojnica, izvršit će uknjižbu prava
vlasništva u korist Marušić Seid, uz istovremeno
brisanje ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.

O b r a z l o ž e nj e

O b r a z l o ž e nj e

Seid Marušić iz Zenice, podnio je zahtjev da
mu se na temelju članka 61. Zakona o građevnom
zemljištu utvrdi pravo vlasništva u njegovu korist,
na građevnom zemljištu u državnoj svojini iz
točke I. ovog rješenja, na kome je izgradio zgradu
bez prava korištenja zemljišta radi građenja.

Obveza podnositelja zahtjeva da plati
naknadu za građevno zemljište utvrđena je
sukladno Odluci Općinskog vijeća Fojnica.

Marušić Seid iz Zenice, podnio je zahtjev da
mu se na osnovu člana 61. Zakona o
građevinskom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u
njegovu korist, na građevinskom zemljištu u
državnoj svojini iz tačke I. ovog rješenja, na kome
je izgradio zgradu bez prava korištenja zemljišta
radi građenja.
Iz pribavljenog izvještaja općinskog organa
za poslove urbanizma, utvrđeno je da se za
izvršenu izgradnju objekta na navedenom
zemljištu naknadno može izdati odobrenje za
građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni
uslovi propisani članom 61. Zakona o
građevinskom zemljištu, to je valjalo ovim
rješenjem utvrditi pravo vlasništva u korist
podnosioca zahtjeva, na navedenom zemljištu na
kome je izgrađena zgrada bez prava korištenja
radi građenja.
Obaveza podnosioca zahtjeva da plati
naknadu za građevinsko zemljište utvrđena je u
skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Fojnica.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30
dana nakon dostavljanja rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30
dana nakon dostavljanja rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

Iz pribavljenog izvješća općinskog tijela za
poslove urbanizma, utvrđeno je da se za izvršenu
izgradnju objekta na navedenom zemljištu
naknadno može izdati odobrenje za građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni
uvjeti propisani člankom 61. Zakona o građevnom
zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi
pravo vlasništva u korist podnositelja zahtjeva, na
navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada
bez prava korištenja radi građenja.

Stranica 14

Službene novine Općine Fojnica

Broj 1

14.03.2014. godine

DOSTAVLJENO:
-Podnositelju zahtjeva,
-Službi za urbanizam, graditeljstvo, kata. i
imo.prav.pos.
-Službi za gospodarstvo, financije i proračun

DOSTAVLJENO:
-Podnosiocu zahtjeva,
-Službi za urbanizam, građenje, kata. i
imo.prav.pos.
-Službi za privredu, finansije i budžet

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

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

Broj:01-05-315-7/14
Fojnica: 13. ožujka 2014. godine

Broj:01-05-315-7/14
Fojnica: 13.03.2014. godine

Temeljem članka 61. Zakona o građevnom
zemljištu /“Službene novine Federacije BiH“,
broj: 25/03/ i članka 24. Statuta Općine Fojnica
/“Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08/,
rješavajući po zahtjevu Asmir /Šačir/ Luković iz
Viteza, za utvrđivanje prava vlasništva na
građevnom zemljištu na kojem je izgrađena
zgrada bez prava korištenja radi građenja,
Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13. ožujka 2014. godine, donijelo

Na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom
zemljištu /“Službene novine Federacije BiH“,
broj: 25/03/ i člana 24. Statuta Općine Fojnica
/“Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08/,
rješavajući po zahtjevu Luković /Šačir/ Asmir iz
Viteza, za utvrđivanje prava vlasništva na
građevinskom zemljištu na kojem je izgrađena
zgrada bez prava korištenja radi građenja,
Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13.03.2014. godine, donijelo

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E

I. Na građevnom zemljištu k.č. 3065/45, k.o.
Pridola u površini od 295 m2, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Asmir /Šačir/ Luković, kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

I. Na građevinskom zemljištu k.č. 3065/45, k.o.
Pridola u površini od 295 m2, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Luković /Šačir/ Asmir, kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

II. Asmir Luković je dužan platiti naknadu za
zemljište iz točke I. ovog rješenja:
-za dodijeljeno građevno zemljište iznos od
5.310,00 KM, na žiro račun 3389002208367582
VP 722431 – Služba za urbanizam, općine
Fojnica.
-naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke suglasnosti.

II. Luković Asmir je dužan platiti naknadu za
zemljište iz tačke I. ovog rješenja:
-za dodijeljeno građevinsko zemljište iznos
od
5.310,00
KM,
na
žiro
račun
3389002208367582 VP 722431 – Služba za
urbanizam, općine Fojnica.
-naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti.

III. Na zemljištu iz točke I.
rješenja, po
pravomoćnosti ovog rješenja, a nakon dostavljanja
dokaza da su izmirene obveze iz točke II. ovog
rješenja, katastarsko knjižni ured općine Fojnica,
izvršit će uknjižbu prava vlasništva u korist Asmir
Luković, uz istovremeno brisanje ranije izvršenih
upisa na tom zemljištu.

III. Na zemljištu iz tačke I. rješenja, po
pravosnažnosti
ovog rješenja,
a
nakon
dostavljanja dokaza da su izmirene obaveze iz
tačke II. ovog rješenja, katastarsko knjižni ured
općine Fojnica, izvršit će uknjižbu prava
vlasništva u korist Luković Asmir, uz istovremeno
brisanje ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.

O b r a z l o ž e nj e

O b r a z l o ž e nj e

Asmir Luković iz Viteza, podnio je zahtjev
da mu se na temelju članka 61. Zakona o
građevnom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u
njegovu korist, na građevnom zemljištu u
državnoj svojini iz točke I. ovog rješenja, na kome

Luković Asmir iz Viteza, podnio je zahtjev da
mu se na osnovu člana 61. Zakona o
građevinskom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u
njegovu korist, na građevinskom zemljištu u
državnoj svojini iz tačke I. ovog rješenja, na kome

14.03.2014. godine __

Službene novine Općine Fojnica

je izgradio zgradu bez prava korištenja zemljišta
radi građenja.
Iz pribavljenog izvješća općinskog tijela za
poslove urbanizma, utvrđeno je da se za izvršenu
izgradnju objekta na navedenom zemljištu
naknadno može izdati odobrenje za građenje.

___

Broj 1

__Stranica 15

Obveza podnositelja zahtjeva da plati naknadu
za građevno zemljište utvrđena je sukladno Odluci
Općinskog vijeća Fojnica.

je izgradio zgradu bez prava korištenja zemljišta
radi građenja.
Iz pribavljenog izvještaja općinskog organa
za poslove urbanizma, utvrđeno je da se za
izvršenu izgradnju objekta na navedenom
zemljištu naknadno može izdati odobrenje za
građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni
uslovi propisani članom 61. Zakona o
građevinskom zemljištu, to je valjalo ovim
rješenjem utvrditi pravo vlasništva u korist
podnosioca zahtjeva, na navedenom zemljištu na
kome je izgrađena zgrada bez prava korištenja
radi građenja.
Obaveza podnosioca zahtjeva da plati
naknadu za građevinsko zemljište utvrđena je u
skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Fojnica.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30
dana nakon dostavljanja rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30
dana nakon dostavljanja rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

DOSTAVLJENO:
-Podnositelju zahtjeva,
-Službi za urbanizam, graditeljstvo, kata. i
imo.prav.pos.
-Službi za gospodarstvo, financije i proračun

DOSTAVLJENO:
-Podnosiocu zahtjeva,
-Službi za urbanizam, građenje, kata. i
imo.prav.pos.
-Službi za privredu, finansije i budžet

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

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

Broj: 01-05-315-8/14
Fojnica: 13. ožujka 2014. godine

Broj: 01-05-315-8/14
Fojnica: 13.03.2014. godine

Temeljem članka 61. Zakona o građevnom
zemljištu /„Službene novine Federacije BiH“,
broj: 25/03/ i članka 24. Statuta Općine Fojnica
/„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08/,
rješavajući po zahtjevu Fikret /Irfan/ Grbić iz S.
Brod za utvrđivanje prava vlasništva na
građevnom zemljištu na kojem je izgrađena
zgrada bez prava korištenja radi građenja,
Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13. ožujka 2014. godine, donijelo

Na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom
zemljištu /„Službene novine Federacije BiH“,
broj: 25/03/ i člana 24. Statuta Općine Fojnica
/„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08/,
rješavajući po zahtjevu Grbić /Irfan/ Fikret iz S.
Brod za utvrđivanje prava vlasništva na
građevinskom zemljištu na kojem je izgrađena
zgrada bez prava korištenja radi građenja,
Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13.03.2014. godine, donijelo

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E

I. Na građevnom zemljištu k.č. 3065/44, k.o.
Pridola u površini od 340 m2, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Fikret /Irfan/ Grbić, kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

I. Na građevinskom zemljištu k.č. 3065/44, k.o.
Pridola u površini od 340 m2, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Grbić /Irfan/ Fikret, kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni
uvjeti propisani člankom 61. Zakona o građevnom
zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi
pravo vlasništva u korist podnositelja zahtjeva, na
navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada
bez prava korištenja radi građenja.
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II. Fikret Grbić je dužan platiti naknadu za
zemljište iz točke I. ovog rješenja:
-za dodijeljeno građevno zemljište iznos od
6.120,00 KM, na žiro račun 3389002208367582
VP 722431 – Služba za urbanizam, općine
Fojnica.
-naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke suglasnosti.

II. Grbić Fikret je dužan platiti naknadu za
zemljište iz tačke I. ovog rješenja:
-za dodijeljeno građevinsko zemljište iznos
od
6.120,00
KM,
na
žiro
račun
3389002208367582 VP 722431 – Služba za
urbanizam, općine Fojnica.
-naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti.

III. Na zemljištu iz točke I. rješenja, po
pravomoćnosti ovog rješenja, a nakon dostavljanja
dokaza da su izmirene obveze iz točke II. ovog
rješenja, katastarsko knjižni ured općine Fojnica,
izvršit će uknjižbu prava vlasništva u korist Fikret
Grbić, uz istovremeno brisanje ranije izvršenih
upisa na tom zemljištu.

III. Na zemljištu iz tačke I. rješenja, po
pravosnažnosti
ovog rješenja,
a
nakon
dostavljanja dokaza da su izmirene obaveze iz
tačke II. ovog rješenja, katastarsko knjižni ured
općine Fojnica, izvršit će uknjižbu prava
vlasništva u korist Grbić Fikret, uz istovremeno
brisanje ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.

O b r a z l o ž e nj e

O b r a z l o ž e nj e

Fikret Grbić iz S. Brod, podnio je zahtjev da
mu se na temelju članka 61. Zakona o građevnom
zemljištu utvrdi pravo vlasništva u njegovu korist,
na građevnom zemljištu u državnoj svojini iz
točke I. ovog rješenja, na kome je izgradio zgradu
bez prava korištenja zemljišta radi građenja.

Grbić Fikret iz S. Brod, podnio je zahtjev da
mu se na osnovu člana 61. Zakona o
građevinskom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u
njegovu korist, na građevinskom zemljištu u
državnoj svojini iz tačke I. ovog rješenja, na kome
je izgradio zgradu bez prava korištenja zemljišta
radi građenja.
Iz pribavljenog izvještaja općinskog organa
za poslove urbanizma, utvrđeno je da se za
izvršenu izgradnju objekta na navedenom
zemljištu naknadno može izdati odobrenje za
građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni
uslovi propisani članom 61. Zakona o
građevinskom zemljištu, to je valjalo ovim
rješenjem utvrditi pravo vlasništva u korist
podnosioca zahtjeva, na navedenom zemljištu na
kome je izgrađena zgrada bez prava korištenja
radi građenja.
Obaveza podnosioca zahtjeva da plati
naknadu za građevinsko zemljište utvrđena je u
skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Fojnica.

Iz pribavljenog izvješća općinskog tijela za
poslove urbanizma, utvrđeno je da se za izvršenu
izgradnju objekta na navedenom zemljištu
naknadno može izdati odobrenje za građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni uvjeti
propisani člankom 61. Zakona o građevnom
zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi
pravo vlasništva u korist podnositelja zahtjeva, na
navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada
bez prava korištenja radi građenja.
Obveza podnositelja zahtjeva da plati
naknadu za građevno zemljište utvrđena je
sukladno Odluci Općinskog vijeća Fojnica.
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30
dana nakon dostavljanja rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30
dana nakon dostavljanja rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

DOSTAVLJENO:
-Podnositelju zahtjeva,
-Službi za urbanizam, graditeljstvo, kata. i
imo.prav.pos.
-Službi za gospodarstvo, financije i proračun
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIEJĆA FOJNICA
___________Dr. Bogomir Barbić, v.r_________

DOSTAVLJENO:
-Podnosiocu zahtjeva,
-Službi za urbanizam, građenje, kata. i
imo.prav.pos.
-Službi za privredu, finansije i budžet
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIEJĆA FOJNICA
___________Dr. Bogomir Barbić, s.r_________

14.03.2014. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 1
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Broj:01-05-315-9/14
Fojnica:13. ožujka 2014. godine

Broj:01-05-315-9/14
Fojnica:13.03.2014. godine

Temeljem članka 61. Zakona o građevnom
zemljištu /“Službene novine Federacije BiH“,
broj: 25/03/ i članka 24. Statuta Općine Fojnica
/“Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08/,
rješavajući po zahtjevu Adnan /Hasan/ Bašić iz
Visokog za utvrđivanje prava vlasništva na
građevnom zemljištu na kojem je izgrađena
zgrada bez prava korištenja radi građenja,
Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13. ožujka 2014. godine, donijelo

Na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom
zemljištu /“Službene novine Federacije BiH“,
broj: 25/03/ i člana 24. Statuta Općine Fojnica
/“Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08/,
rješavajući po zahtjevu Bašić /Hasan/ Adnan iz
Visokog za utvrđivanje prava vlasništva na
građevinskom zemljištu na kojem je izgrađena
zgrada bez prava korištenja radi građenja,
Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13.03.2014. godine, donijelo

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E

I. Na građevnom zemljištu k.č. 3065/52, k.o.
Pridola u površini od 250 m2, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Adnan /Hasan/ Bašić, kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

I. Na građevinskom zemljištu k.č. 3065/52, k.o.
Pridola u površini od 250 m2, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Bašić /Hasan/ Adnan, kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

II. Adnan Bašić je dužan platiti naknadu za
zemljište iz točke I. ovog rješenja:
-za dodijeljeno građevno zemljište iznos od
4.500,00 KM, na žiro račun 3389002208367582
VP 722431 – Služba za urbanizam, općine
Fojnica.
-naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke suglasnosti.

II. Bašić Adnan je dužan platiti naknadu za
zemljište iz tačke I. ovog rješenja:
-za dodijeljeno građevinsko zemljište iznos
od
4.500,00
KM,
na
žiro
račun
3389002208367582 VP 722431 – Služba za
urbanizam, općine Fojnica.
-naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti.

III. Na zemljištu iz točke I. rješenja, po
pravomoćnosti ovog rješenja, a nakon dostavljanja
dokaza da su izmirene obveze iz točke II. ovog
rješenja, katastarsko knjižni ured općine Fojnica,
izvršit će uknjižbu prava vlasništva u korist
Adnan Bašić, uz istovremeno brisanje ranije
izvršenih upisa na tom zemljištu.

III.
Na zemljištu iz tačke I. rješenja, po
pravosnažnosti
ovog rješenja,
a
nakon
dostavljanja dokaza da su izmirene obaveze iz
tačke II. ovog rješenja, katastarsko knjižni ured
općine Fojnica, izvršit će uknjižbu prava
vlasništva u korist Bašić Adnan, uz istovremeno
brisanje ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.

O b r a z l o ž e nj e

O b r a z l o ž e nj e

Adnan Bašić iz Visokog, podnio je zahtjev
da mu se na temelju članka 61. Zakona o
građevnom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u
njegovu korist, na građevnom zemljištu u
državnoj svojini iz točke I. ovog rješenja, na kome
je izgradio zgradu bez prava korištenja zemljišta
radi građenja.
Iz pribavljenog izvješća općinskog tijela za
poslove urbanizma, utvrđeno je da se za izvršenu
izgradnju objekta na navedenom zemljištu
naknadno može izdati odobrenje za građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni
uvjeti propisani člankom 61. Zakona o građevnom
zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi
pravo vlasništva u korist podnositelja zahtjeva, na
navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada
bez prava korištenja radi građenja.

Bašić Adnan iz Visokog, podnio je zahtjev
da mu se na osnovu člana 61. Zakona o
građevinskom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u
njegovu korist, na građevinskom zemljištu u
državnoj svojini iz tačke I. ovog rješenja, na kome
je izgradio zgradu bez prava korištenja zemljišta
radi građenja.
Iz pribavljenog izvještaja općinskog organa za
poslove urbanizma, utvrđeno je da se za izvršenu
izgradnju objekta na navedenom zemljištu
naknadno može izdati odobrenje za građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi
propisani članom 61. Zakona o građevinskom
zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi
pravo vlasništva u korist podnosioca zahtjeva, na
navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada
bez prava korištenja radi građenja.
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Obveza podnositelja zahtjeva da plati
naknadu za građevno zemljište utvrđena je
sukladno Odluci Općinskog vijeća Fojnica.

Obaveza podnosioca zahtjeva da plati
naknadu za građevinsko zemljište utvrđena je u
skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Fojnica.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30
dana nakon dostavljanja rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30
dana nakon dostavljanja rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

DOSTAVLJENO:
-Podnositelju zahtjeva,
-Službi za urbanizam, graditeljstvo, kata. i
imo.prav.pos.
-Službi za gospodarstvo, financije i proračun

DOSTAVLJENO:
-Podnosiocu zahtjeva,
-Službi za urbanizam, građenje, kata. i
imo.prav.pos.
-Službi za privredu, finansije i budžet

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

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

Broj: 01-05-315-10/14
Fojnica: 13. ožujka 2014. godine

Broj: 01-05-315-10/14
Fojnica: 13.03.2014. godine

Temeljem članka 61. Zakona o građevnom
zemljištu /“Službene novine Federacije BiH“,
broj: 25/03/ i članka 24. Statuta Općine Fojnica
/“Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08/,
rješavajući po zahtjevu Adis /Fuad/ Kablar iz
Viteza, za utvrđivanje prava vlasništva na
građevnom zemljištu na kojem je izgrađena
zgrada bez prava korištenja radi građenja,
Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13. ožujka 2014. godine, donijelo

Na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom
zemljištu /“Službene novine Federacije BiH“,
broj: 25/03/ i člana 24. Statuta Općine Fojnica
/“Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08/,
rješavajući po zahtjevu Kablar /Fuad/ Adis iz
Viteza, za utvrđivanje prava vlasništva na
građevinskom zemljištu na kojem je izgrađena
zgrada bez prava korištenja radi građenja,
Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13.03.2014. godine, donijelo

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E

I. Na građevnom zemljištu k.č. 3065/51, k.o.
Pridola u površini od 264 m2, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Adis /Fuad/ Kablar, kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

I. Na građevinskom zemljištu k.č. 3065/51, k.o.
Pridola u površini od 264 m2, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Kablar /Fuad/ Adis, kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

II. Adis Kablar je dužan platiti naknadu za
zemljište iz točke I. ovog rješenja:
-za dodijeljeno građevno zemljište iznos od
4.752,00 KM, na žiro račun 3389002208367582
VP 722431 – Služba za urbanizam, općine
Fojnica.
-naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke suglasnosti.

II. Kablar Adis je dužan platiti naknadu za
zemljište iz tačke I. ovog rješenja:
-za dodijeljeno građevinsko zemljište iznos
od
4.752,00
KM,
na
žiro
račun
3389002208367582 VP 722431 – Služba za
urbanizam, općine Fojnica.
-naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti.

III.
Na zemljištu iz točke I. rješenja, po
pravomoćnosti ovog rješenja, a nakon dostavljanja
dokaza da su izmirene obveze iz točke II. ovog
rješenja, katastarsko knjižni ured

III.
Na zemljištu iz tačke I. rješenja, po
pravosnažnosti
ovog rješenja,
a
nakon
dostavljanja dokaza da su izmirene obaveze iz
tačke II. ovog rješenja, katastarsko knjižni ured

14.03.2014. godine

Službene novine Općine Fojnica
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općine Fojnica, izvršit će uknjižbu prava
vlasništva u korist Adis Kablar, uz istovremeno
brisanje ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.

općine Fojnica, izvršit će uknjižbu prava
vlasništva u korist Kablar Adis, uz istovremeno
brisanje ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.

O b r a z l o ž e nj e
Adis Kablar iz Viteza, podnio je zahtjev da
mu se na temelju članka 61. Zakona o građevnom
zemljištu utvrdi pravo vlasništva u njegovu korist,
na građevnom zemljištu u državnoj svojini iz
točke I ovog rješenja, na kome je izgradio zgradu
bez prava korištenja zemljišta radi građenja.

Obveza podnositelja zahtjeva da plati
naknadu za građevno zemljište utvrđena je
sukladno Odluci Općinskog vijeća Fojnica.

O b r a z l o ž e nj e
Kablar Adis iz Viteza, podnio je zahtjev da
mu se na osnovu člana 61. Zakona o
građevinskom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u
njegovu korist, na građevinskom zemljištu u
državnoj svojini iz tačke I ovog rješenja, na kome
je izgradio zgradu bez prava korištenja zemljišta
radi građenja.
Iz pribavljenog izvještaja općinskog organa
za poslove urbanizma, utvrđeno je da se za
izvršenu izgradnju objekta na navedenom
zemljištu naknadno može izdati odobrenje za
građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni
uslovi propisani članom 61. Zakona o
građevinskom zemljištu, to je valjalo ovim
rješenjem utvrditi pravo vlasništva u korist
podnosioca zahtjeva, na navedenom zemljištu na
kome je izgrađena zgrada bez prava korištenja
radi građenja.
Obaveza podnosioca zahtjeva da plati
naknadu za građevinsko zemljište utvrđena je u
skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Fojnica.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30
dana nakon dostavljanja rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30
dana nakon dostavljanja rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

DOSTAVLJENO:
-Podnositelju zahtjeva,
-Službi za urbanizam, graditeljstvo, kata. i
imo.prav.pos.
-Službi za gospodarstvo, financije i proračun
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, v.r.
________________________________________

DOSTAVLJENO:
-Podnosiocu zahtjeva,
-Službi za urbanizam, građenje, kata. i
imo.prav.pos.
-Službi za privredu, finansije i budžet
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, s.r.
_______________________________________

Broj:01-05-315-11/14
Fojnica: 13. ožujka 2014. godine

Broj: 01-05-315-11/14
Fojnica: 13.03.2014. godine

Temeljem članka 61. Zakona o građevnom
zemljištu /“Službene novine Federacije BiH“,
broj: 25/03/ i članka 24. Statuta Općine Fojnica
/“Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08/,
rješavajući po zahtjevu Kemal /Omer/ Pašić iz
Busovače, za utvrđivanje prava vlasništva na
građevnom zemljištu na kojem je izgrađena
zgrada bez prava korištenja radi građenja,
Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13. ožujka 2014. godine, donijelo

Na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom
zemljištu /“Službene novine Federacije BiH“,
broj: 25/03/ i člana 24. Statuta Općine Fojnica
/“Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08/,
rješavajući po zahtjevu Pašić /Omer/ Kemal iz
Busovače, za utvrđivanje prava vlasništva na
građevinskom zemljištu na kojem je izgrađena
zgrada bez prava korištenja radi građenja,
Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13.03.2014. godine, donijelo

Iz pribavljenog izvješća općinskog tijela za
poslove urbanizma, utvrđeno je da se za izvršenu
izgradnju objekta na navedenom zemljištu
naknadno može izdati odobrenje za građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni
uvjeti propisani člankom 61. Zakona o građevnom
zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi
pravo vlasništva u korist podnositelja zahtjeva, na
navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada
bez prava korištenja radi građenja.
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Broj 1

14.03.2014. godine

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E

I. Na građevnom zemljištu k.č. 3065/40, k.o.
Pridola u površini od 220 m2, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Kemal /Omer/ Pašić, kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

I. Na građevinskom zemljištu k.č. 3065/40, k.o.
Pridola u površini od 220 m2, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Pašić /Omer/ Kemal, kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

II. Kemal Pašić je dužan platiti naknadu za
zemljište iz točke I. ovog rješenja:
-za dodijeljeno građevno zemljište iznos od
3.960,00 KM, na žiro račun 3389002208367582
VP 722431 – Služba za urbanizam, općine
Fojnica.
-naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke suglasnosti.

II.
Pašić Kemal je dužan platiti naknadu za
zemljište iz tačke I. ovog rješenja:
-za dodijeljeno građevinsko zemljište iznos
od
3.960,00
KM,
na
žiro
račun
3389002208367582 VP 722431 – Služba za
urbanizam, općine Fojnica.
-naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti.

III. Na zemljištu iz točke I.
rješenja, po
pravomoćnosti ovog rješenja, a nakon dostavljanja
dokaza da su izmirene obveze iz točke II. ovog
rješenja, katastarsko knjižni ured općine Fojnica,
izvršit će uknjižbu prava vlasništva u korist
Kemal Pašić, uz istovremeno brisanje ranije
izvršenih upisa na tom zemljištu.

III. Na zemljištu iz tačke I. rješenja, po
pravosnažnosti
ovog rješenja,
a
nakon
dostavljanja dokaza da su izmirene obaveze iz
tačke II. ovog rješenja, katastarsko knjižni ured
općine Fojnica, izvršit će uknjižbu prava
vlasništva u korist Pašić Kemal, uz istovremeno
brisanje ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.

O b r a z l o ž e nj e

O b r a z l o ž e nj e

Kemal Pašić iz Busovače, podnio je zahtjev
da mu se na temelju članka 61. Zakona o
građevnom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u
njegovu korist, na građevnom zemljištu u
državnoj svojini iz točke I. ovog rješenja, na kome
je izgradio zgradu bez prava korištenja zemljišta
radi građenja.
Iz pribavljenog izvješća općinskog tijela za
poslove urbanizma, utvrđeno je da se za izvršenu
izgradnju objekta na navedenom zemljištu
naknadno može izdati odobrenje za građenje.

Obveza podnositelja zahtjeva da plati naknadu za
građevno zemljište utvrđena je sukladno Odluci
Općinskog vijeća Fojnica.

Pašić Kemal iz Busovače, podnio je zahtjev
da mu se na osnovu člana 61. Zakona o
građevinskom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u
njegovu korist, na građevinskom zemljištu u
državnoj svojini iz tačke I. ovog rješenja, na kome
je izgradio zgradu bez prava korištenja zemljišta
radi građenja.
Iz pribavljenog izvještaja općinskog organa
za poslove urbanizma, utvrđeno je da se za
izvršenu izgradnju objekta na navedenom
zemljištu naknadno može izdati odobrenje za
građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni
uslovi propisani članom 61. Zakona o
građevinskom zemljištu, to je valjalo ovim
rješenjem utvrditi pravo vlasništva u korist
podnosioca zahtjeva, na navedenom zemljištu na
kome je izgrađena zgrada bez prava korištenja
radi građenja.
Obaveza podnosioca zahtjeva da plati
naknadu za građevinsko zemljište utvrđena je u
skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Fojnica.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30
dana nakon dostavljanja rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30
dana nakon dostavljanja rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni
uvjeti propisani člankom 61. Zakona o građevnom
zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi
pravo vlasništva u korist podnositelja zahtjeva, na
navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada
bez prava korištenja radi građenja.

14.03.2014. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 1
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DOSTAVLJENO:
-Podnositelju zahtjeva,
-Službi za urbanizam, graditeljstvo, kata. i
imo.prav.pos.
-Službi za gospodarstvo, financije i proračun

DOSTAVLJENO:
-Podnosiocu zahtjeva,
-Službi za urbanizam, građenje, kata. i
imo.prav.pos.
-Službi za privredu, finansije i budžet

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

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

Broj: 01-05-315-12/14
Fojnica: 13. ožujka 2014. godine

Broj: 01-05-315-12/14
Fojnica: 13.03.2014. godine

Temeljem članka 61. Zakona o građevnom
zemljištu /“Službene novine Federacije BiH“,
broj: 25/03/ i članka 24. Statuta Općine Fojnica
/“Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08/,
rješavajući po zahtjevu Ramiz /Husein/ Nuhagić
iz Busovače za utvrđivanje prava vlasništva na
građevnom zemljištu na kojem je izgrađena
zgrada bez prava korištenja radi građenja,
Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13. ožujka 2014. godine, donijelo

Na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom
zemljištu /“Službene novine Federacije BiH“,
broj: 25/03/ i člana 24. Statuta Općine Fojnica
„(Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08),
rješavajući po zahtjevu Nuhagić /Husein/ Ramiz
iz Busovače za utvrđivanje prava vlasništva na
građevinskom zemljištu na kojem je izgrađena
zgrada bez prava korištenja radi građenja,
Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13.03.2014. godine, donijelo

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E

I. Na građevnom zemljištu k.č. 3065/47, k.o.
Pridola u površini od 152 m2, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Ramiz /Husein/ Nuhagić kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

I. Na građevinskom zemljištu k.č. 3065/47, k.o.
Pridola u površini od 152 m2, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Nuhagić /Husein/ Ramiz, kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

II. Ramiz Nuhagić je dužan platiti naknadu za
zemljište iz točke I. ovog rješenja:
-za dodijeljeno građevno zemljište iznos od
2.736,00 KM, na žiro račun 3389002208367582
VP 722431 – Služba za urbanizam, općine
Fojnica.
-naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke suglasnosti.

II. Nuhagić Ramiz je dužan platiti naknadu za
zemljište iz tačke I. ovog rješenja:
-za dodijeljeno građevinsko zemljište iznos
od
2.736,00
KM,
na
žiro
račun
3389002208367582
VP 722431 – Služba za
urbanizam, općine Fojnica.
-naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti.

III.
Na zemljištu iz točke I. rješenja, po
pravomoćnosti ovog rješenja, a nakon dostavljanja
dokaza da su izmirene obveze iz točke II. ovog
rješenja, katastarsko knjižni ured općine Fojnica,
izvršit će uknjižbu prava vlasništva u korist Ramiz
Nuhagić, uz istovremeno brisanje ranije izvršenih
upisa na tom zemljištu.
O b r a z l o ž e nj e

III.
Na zemljištu iz tačke I. rješenja, po
pravosnažnosti
ovog rješenja,
a
nakon
dostavljanja dokaza da su izmirene obaveze iz
tačke II. ovog rješenja, katastarsko knjižni ured
općine Fojnica, izvršit će uknjižbu prava
vlasništva u korist Nuhagić Ramiz, uz
istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na tom
zemljištu.
O b r a z l o ž e nj e

Ramiz Nuhagić iz Busovače, podnio je
zahtjev da mu se na temelju članka 61. Zakona o
građevnom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u
njegovu korist, na građevnom zemljištu u
državnoj svojini iz točke I. ovog rješenja, na kome

Nuhagić Ramiz iz Busovače, podnio je
zahtjev da mu se na osnovu člana 61. Zakona o
građevinskom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u
njegovu korist, na građevinskom zemljištu u
državnoj svojini iz tačke I. ovog rješenja, na kome
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je izgradio zgradu bez prava korištenja zemljišta
radi građenja.
Iz pribavljenog izvješća općinskog tijela za
poslove urbanizma, utvrđeno je da se za izvršenu
izgradnju objekta na navedenom zemljištu
naknadno može izdati odobrenje za građenje.

Broj 1

14.03.2014. godine

Obveza podnositelja zahtjeva da plati
naknadu za građevno zemljište utvrđena je
sukladno Odluci Općinskog vijeća Fojnica.

je izgradio zgradu bez prava korištenja zemljišta
radi građenja.
Iz pribavljenog izvještaja općinskog
organa za poslove urbanizma, utvrđeno je da se za
izvršenu izgradnju objekta na navedenom
zemljištu naknadno može izdati odobrenje za
građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni
uslovi propisani članom 61. Zakona o
građevinskom zemljištu, to je valjalo ovim
rješenjem utvrditi pravo vlasništva u korist
podnosioca zahtjeva, na navedenom zemljištu na
kome je izgrađena zgrada bez prava korištenja
radi građenja.
Obaveza podnosioca zahtjeva da plati
naknadu za građevinsko zemljište utvrđena je u
skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Fojnica.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba,
ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem
tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana nakon
dostavljanja rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30
dana nakon dostavljanja rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

DOSTAVLJENO:
-Podnositelju zahtjeva,
-Službi za urbanizam, graditeljstvo, kata. i
imo.prav.pos.
-Službi za gospodarstvo, financije i proračun

DOSTAVLJENO:
-Podnosiocu zahtjeva,
-Službi za urbanizam, građenje, kata. i
imo.prav.pos.
-Službi za privredu, finansije i budžet

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

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

Broj: 01-05-315-13/14
Fojnica: 13. ožujka 2014. godine

Broj: 01-05-315-13/14
Fojnica: 13.03.2014. godine

Temeljem članka 61. Zakona o građevnom
zemljištu /“Službene novine Federacije BiH“,
broj: 25/03/ i članka 24. Statuta Općine Fojnica
/“Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08/,
rješavajući po zahtjevu Mirsad /Sadik/ Ahmetović
iz Zenice za utvrđivanje prava vlasništva na
građevnom zemljištu na kojem je izgrađena
zgrada bez prava korištenja radi građenja,
Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13. ožujka 2014. godine, donijelo

Na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom
zemljištu /“Službene novine Federacije BiH“,
broj: 25/03/ i člana 24. Statuta Općine Fojnica
/“Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08/,
rješavajući po zahtjevu Ahmetović /Sadik/ Mirsad
iz Zenice za utvrđivanje prava vlasništva na
građevinskom zemljištu na kojem je izgrađena
zgrada bez prava korištenja radi građenja,
Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13.03.2014. godine, donijelo

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E

I. Na građevnom zemljištu k.č. 3065/46, k.o.
Pridola u površini od 320 m2, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Mirsad /Sadik/ Ahmetović, kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

I. Na građevinskom zemljištu k.č. 3065/46, k.o.
Pridola u površini od 320 m2, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Ahmetović /Sadik/ Mirsad, kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni
uvjeti propisani člankom 61. Zakona o građevnom
zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi
pravo vlasništva u korist podnositelja zahtjeva, na
navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada
bez prava korištenja radi građenja.

14.03.2014. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 1
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II. Ahmetović Mirsad je dužan platiti naknadu za
zemljište iz točke I. ovog rješenja:
-za dodijeljeno građevno zemljište iznos od
5.760,00 KM, na žiro račun 3389002208367582
VP 722431 – Služba za urbanizam, općine
Fojnica.
-naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke suglasnosti.

II. Ahmetović Mirsad je dužan platiti naknadu za
zemljište iz tačke I. ovog rješenja:
-za dodijeljeno građevinsko zemljište iznos
od
5.760,00
KM,
na
žiro
račun
3389002208367582 VP 722431 – Služba za
urbanizam, općine Fojnica.
-naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti.

III.
Na zemljištu iz točke I. rješenja, po
pravomoćnosti ovog rješenja, a nakon dostavljanja
dokaza da su izmirene obveze iz točke II. ovog
rješenja, katastarsko knjižni ured općine Fojnica,
izvršit će uknjižbu prava vlasništva u korist
Mirsad Ahmetović, uz istovremeno brisanje ranije
izvršenih upisa na tom zemljištu.

III. Na zemljištu iz tačke I. rješenja, po
pravosnažnosti
ovog rješenja,
a
nakon
dostavljanja dokaza da su izmirene obaveze iz
tačke II. ovog rješenja, katastarsko knjižni ured
općine Fojnica, izvršit će uknjižbu prava
vlasništva u korist Ahmetović Mirsad, uz
istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na tom
zemljištu.
O b r a z l o ž e nj e

O b r a z l o ž e nj e

Obveza podnositelja zahtjeva da plati naknadu
za građevno zemljište utvrđena je sukladno Odluci
Općinskog vijeća Fojnica.

Ahmetović Mirsad iz Zenice, podnio je
zahtjev da mu se na osnovu člana 61. Zakona o
građevinskom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u
njegovu korist, na građevinskom zemljištu u
državnoj svojini iz tačke I. ovog rješenja, na kome
je izgradio zgradu bez prava korištenja zemljišta
radi građenja.
Iz pribavljenog izvještaja općinskog organa
za poslove urbanizma, utvrđeno je da se za
izvršenu izgradnju objekta na navedenom
zemljištu naknadno može izdati odobrenje za
građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni
uslovi propisani članom 61. Zakona o
građevinskom zemljištu, to je valjalo ovim
rješenjem utvrditi pravo vlasništva u korist
podnosioca zahtjeva, na navedenom zemljištu na
kome je izgrađena zgrada bez prava korištenja
radi građenja.
Obaveza podnosioca zahtjeva da plati
naknadu za građevinsko zemljište utvrđena je u
skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Fojnica.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30
dana nakon dostavljanja rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba,
ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem
tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana nakon
dostavljanja rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

DOSTAVLJENO:
-Podnositelju zahtjeva,
-Službi za urbanizam, graditeljstvo, kata. i
imo.prav.pos.
-Službi za gospodarstvo, financije i proračun
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
___________Dr. Bogomir Barbić, v.r.________

DOSTAVLJENO:
-Podnosiocu zahtjeva,
-Službi za urbanizam, građenje, kata. i
imo.prav.pos
-Službi za privredu, finansije i budžet
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
___________Dr. Bogomir Barbić, s.r.________

Mirsad Ahmetović iz Zenice, podnio je
zahtjev da mu se na temelju članka 61. Zakona o
građevnom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u
njegovu korist, na građevnom zemljištu u
državnoj svojini iz točke I. ovog rješenja, na kome
je izgradio zgradu bez prava korištenja zemljišta
radi građenja.
Iz pribavljenog izvješća općinskog tijela za
poslove urbanizma, utvrđeno je da se za izvršenu
izgradnju objekta na navedenom zemljištu
naknadno može izdati odobrenje za građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni
uvjeti propisani člankom 61. Zakona o građevnom
zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi
pravo vlasništva u korist podnositelja zahtjeva, na
navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada
bez prava korištenja radi građenja.
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14.03.2014. godine

Broj: 01-05-315-14/14
Fojnica: 13. ožujka 2014. godine

Broj: 01-05-315-14/14
Fojnica: 13.03.2014. godine

Temeljem članka 61. Zakona o građevnom
zemljištu /“Službene novine Federacije BiH“,
broj: 25/03/ i članka 24. Statuta Općine Fojnica
/“Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08/,
rješavajući po zahtjevu Alija /Faik/ Begić iz
Zenice za utvrđivanje prava vlasništva na
građevnom zemljištu na kojem je izgrađena
zgrada bez prava korištenja radi građenja,
Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13. ožujka 2014. godine, donijelo

Na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom
zemljištu /“Službene novine Federacije BiH“,
broj: 25/03/ i člana 24. Statuta Općine Fojnica
/“Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08/,
rješavajući po zahtjevu Begić /Faik/ Alija iz
Zenice za utvrđivanje prava vlasništva na
građevinskom zemljištu na kojem je izgrađena
zgrada bez prava korištenja radi građenja,
Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13.03.2014. godine, donijelo

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E

I. Na građevnom zemljištu k.č. 3065/37, k.o.
Pridola u površini od 84 m2, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Alija /Faik/ Begić, kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

I. Na građevinskom zemljištu k.č. 3065/37, k.o.
Pridola u površini od 84 m2, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Begić /Faik/ Alija, kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

II. Alija Begić je dužan platiti naknadu za
zemljište iz točke I. ovog rješenja:
-za dodijeljeno građevno zemljište iznos od
1.512,00 KM, na žiro račun 3389002208367582
VP 722431 – Služba za urbanizam, općine
Fojnica.
-naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke suglasnosti.

II. Begić Alija je dužan platiti naknadu za
zemljište iz tačke I. ovog rješenja:
-za dodijeljeno građevinsko zemljište iznos
od
1.512,00
KM,
na
žiro
račun
3389002208367582 VP 722431 – Služba za
urbanizam, općine Fojnica.
-naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti.

III. Na zemljištu iz točke I.
rješenja, po
pravomoćnosti ovog rješenja, a nakon dostavljanja
dokaza da su izmirene obveze iz točke II. ovog
rješenja, katastarsko knjižni ured općine Fojnica,
izvršit će uknjižbu prava vlasništva u korist Alija
Begić, uz istovremeno brisanje ranije izvršenih
upisa na tom zemljištu.

III. Na zemljištu iz tačke I.
rješenja, po
pravosnažnosti
ovog rješenja,
a
nakon
dostavljanja dokaza da su izmirene obaveze iz
tačke II. ovog rješenja, katastarsko knjižni ured
općine Fojnica, izvršit će uknjižbu prava
vlasništva u korist Begić Alija, uz istovremeno
brisanje ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.

O b r a z l o ž e nj e

O b r a z l o ž e nj e

Alija Begić iz Zenice, podnio je zahtjev da
mu se na temelju članka 61. Zakona o građevnom
zemljištu utvrdi pravo vlasništva u njegovu korist,
na građevnom zemljištu u državnoj svojini iz
točke I. ovog rješenja, na kome je izgradio zgradu
bez prava korištenja zemljišta radi građenja.

Begić Alija iz Zenice, podnio je zahtjev da
mu se na osnovu člana 61. Zakona o
građevinskom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u
njegovu korist, na građevinskom zemljištu u
državnoj svojini iz tačke I. ovog rješenja, na kome
je izgradio zgradu bez prava korištenja zemljišta
radi građenja.
Iz pribavljenog izvještaja općinskog organa
za poslove urbanizma, utvrđeno je da se za
izvršenu izgradnju objekta na navedenom
zemljištu naknadno može izdati odobrenje za
građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni
uslovi propisani članom 61. Zakona o
građevinskom zemljištu, to je valjalo ovim
rješenjem utvrditi pravo vlasništva u korist

Iz pribavljenog izvješća općinskog tijela za
poslove urbanizma, utvrđeno je da se za izvršenu
izgradnju objekta na navedenom zemljištu
naknadno može izdati odobrenje za građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni uvjeti
propisani člankom 61. Zakona o građevnom
zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi
pravo vlasništva u korist

14.03.2014. godine
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podnositelja zahtjeva, na navedenom zemljištu na
kome je izgrađena zgrada bez prava korištenja
radi građenja.
Obveza podnositelja zahtjeva da plati
naknadu za građevno zemljište utvrđena je
sukladno Odluci Općinskog vijeća Fojnica.

podnosioca zahtjeva, na navedenom zemljištu na
kome je izgrađena zgrada bez prava korištenja
radi građenja.
Obaveza podnosioca zahtjeva da plati
naknadu za građevinsko zemljište utvrđena je u
skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Fojnica.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30
dana nakon dostavljanja rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30
dana nakon dostavljanja rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

DOSTAVLJENO:
-Podnositelju zahtjeva,
-Službi za urbanizam, graditeljstvo, kata. i
imo.prav.pos.
-Službi za gospodarstvo, financije i proračun

DOSTAVLJENO:
-Podnosiocu zahtjeva,
-Službi za urbanizam, građenje, kata. i
imo.prav.pos.
-Službi za privredu, finansije i budžet

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

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

_____________________________________

Broj: 01-05-315-15/14
Fojnica: 13. ožujka 2014. godine

Broj: 01-05-315-15/14
Fojnica: 13.03.2014. godine

Temeljem članka 61. Zakona o građevnom
zemljištu /“Službene novine Federacije BiH“,
broj: 25/03/ i članka 24. Statuta Općine Fojnica
/“Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08/,
rješavajući po zahtjevu Kenan /Salih/ Ekmeščić iz
Zenice za utvrđivanje prava vlasništva na
građevnom zemljištu na kojem je izgrađena
zgrada bez prava korištenja radi građenja,
Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13. ožujka 2014. godine, donijelo

Na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom
zemljištu /“Službene novine Federacije BiH“,
broj: 25/03/ i člana 24. Statuta Općine Fojnica
/“Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08/,
rješavajući po zahtjevu Ekmeščić /Salih/ Kenan iz
Zenice za utvrđivanje prava vlasništva na
građevinskom zemljištu na kojem je izgrađena
zgrada bez prava korištenja radi građenja,
Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13.03.2014. godine, donijelo

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E

I. Na građevnom zemljištu k.č. 3065/35, k.o.
Pridola u površini od 480 m2, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Kenan /Salih/ Ekmeščić, kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

I. Na građevinskom zemljištu k.č. 3065/35, k.o.
Pridola u površini od 480 m2, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Ekmeščić /Salih/ Kenan, kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

II. Kenan Ekmeščić je dužan platiti naknadu za
zemljište iz točke I. ovog rješenja:
-za dodijeljeno građevno zemljište iznos od
8.640,00 KM, na žiro račun 3389002208367582
VP 722431 – Služba za urbanizam, općine
Fojnica.
-naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke suglasnosti.

II. Ekmeščić Kenan je dužan platiti naknadu za
zemljište iz tačke I. ovog rješenja:
-za dodijeljeno građevinsko zemljište iznos
od
8.640,00
KM,
na
žiro
račun
3389002208367582 VP 722431 – Služba za
urbanizam, općine Fojnica.
-naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti.

III. Na zemljištu iz točke I. rješenja, po
pravomoćnosti ovog rješenja, a nakon

III. Na zemljištu iz tačke I. rješenja, po
pravosnažnosti ovog rješenja, a nakon
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14.03.2014. godine

dostavljanja dokaza da su izmirene obveze iz
točke II. ovog rješenja, katastarsko knjižni ured
općine Fojnica, izvršit će uknjižbu prava
vlasništva u korist Kenan Ekmeščić, uz
istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na tom
zemljištu.

dostavljanja dokaza da su izmirene obaveze iz
tačke II. ovog rješenja, katastarsko knjižni ured
općine Fojnica, izvršit će uknjižbu prava
vlasništva u korist Ekmeščić Kenan, uz
istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na tom
zemljištu.

O b r a z l o ž e nj e

O b r a z l o ž e nj e

Kenan Ekmeščić iz Zenice, podnio je zahtjev
da mu se na temelju članka 61. Zakona o
građevnom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u
njegovu korist, na građevnom zemljištu u
državnoj svojini iz točke I. ovog rješenja, na kome
je izgradio zgradu bez prava korištenja zemljišta
radi građenja.
Iz pribavljenog izvješća općinskog tijela za
poslove urbanizma, utvrđeno je da se za izvršenu
izgradnju objekta na navedenom zemljištu
naknadno može izdati odobrenje za građenje.

Obveza podnositelja zahtjeva da plati
naknadu za građevno zemljište utvrđena je
sukladno Odluci Općinskog vijeća Fojnica.

Ekmeščić Kenan iz Zenice, podnio je zahtjev
da mu se na osnovu člana 61. Zakona o
građevinskom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u
njegovu korist, na građevinskom zemljištu u
državnoj svojini iz tačke I. ovog rješenja, na kome
je izgradio zgradu bez prava korištenja zemljišta
radi građenja.
Iz pribavljenog izvještaja općinskog organa
za poslove urbanizma, utvrđeno je da se za
izvršenu izgradnju objekta na navedenom
zemljištu naknadno može izdati odobrenje za
građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni
uslovi propisani članom 61. Zakona o
građevinskom zemljištu, to je valjalo ovim
rješenjem utvrditi pravo vlasništva u korist
podnosioca zahtjeva, na navedenom zemljištu na
kome je izgrađena zgrada bez prava korištenja
radi građenja.
Obaveza podnosioca zahtjeva da plati
naknadu za građevinsko zemljište utvrđena je u
skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Fojnica.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30
dana nakon dostavljanja rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30
dana nakon dostavljanja rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

DOSTAVLJENO:
-Podnositelju zahtjeva,
-Službi za urbanizam, graditeljstvo, kata. i
imo.prav.pos.
-Službi za gospodarstvo, financije i proračun

DOSTAVLJENO:
-Podnosiocu zahtjeva,
-Službi za urbanizam, građenje, kata. i
imo.prav.pos.
-Službi za privredu, finansije i budžet

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

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

Broj: 01-05-315-16/14
Fojnica: 13. ožujka 2014. godine

Broj: 01-05-315-16/14
Fojnica: 13.03.2014. godine

Temeljem članka 61. Zakona o građevnom
zemljištu /“Službene novine Federacije BiH“,
broj: 25/03/ i članka 24. Statuta Općine Fojnica
/“Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08/,
rješavajući po zahtjevu Munever /Ragib/

Na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom
zemljištu /“Službene novine Federacije BiH“,
broj: 25/03/ i člana 24. Statuta Općine Fojnica
/“Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08/,
rješavajući po zahtjevu Hajdarević /Ragib/

Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni
uvjeti propisani člankom 61. Zakona o građevnom
zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi
pravo vlasništva u korist podnositelja zahtjeva, na
navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada
bez prava korištenja radi građenja.

14.03.2014. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 1
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Hajdarević iz Zenice za utvrđivanje prava
vlasništva na građevnom zemljištu na kojem je
izgrađena zgrada bez prava korištenja radi
građenja, Općinsko vijeće Fojnica je, na X.
sjednici održanoj dana 13. ožujka 2014. godine,
donijelo

Munever iz Zenice za utvrđivanje prava vlasništva
na građevinskom zemljištu na kojem je izgrađena
zgrada bez prava korištenja radi građenja,
Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13.03.2014. godine, donijelo

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E

I. Na građevnom zemljištu k.č. 3065/41, k.o.
Pridola u površini od 253 m2, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Munever /Ragib/ Hajdarević
kao graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

I. Na građevinskom zemljištu k.č. 3065/41, k.o.
Pridola u površini od 253 m2, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Hajdarević /Ragiba/ Munever,
kao graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

II. Munever Hajdarević je dužan platiti naknadu
za zemljište iz točke I. ovog rješenja:
-za dodijeljeno građevno zemljište iznos od
4.554,00 KM, na žiro račun 3389002208367582
VP 722431 – Služba za urbanizam, općine
Fojnica.
-naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke suglasnosti.

II. Hajdarević Munever je dužan platiti naknadu
za zemljište iz tačke I. ovog rješenja:
-za dodijeljeno građevinsko zemljište iznos
od
4.554,00
KM,
na
žiro
račun
3389002208367582 VP 722431 – Služba za
urbanizam, općine Fojnica.
-naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti.

III. Na zemljištu iz točke I. rješenja, po
pravomoćnosti ovog rješenja, a nakon dostavljanja
dokaza da su izmirene obveze iz točke II. ovog
rješenja, katastarsko knjižni ured općine Fojnica,
izvršit će uknjižbu prava vlasništva u korist
Munever Hajdarević, uz istovremeno brisanje
ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.

III. Na zemljištu iz tačke I. rješenja, po
pravosnažnosti
ovog rješenja,
a
nakon
dostavljanja dokaza da su izmirene obaveze iz
tačke II. ovog rješenja, katastarsko knjižni ured
općine Fojnica, izvršit će uknjižbu prava
vlasništva u korist Hajdarević Munever, uz
istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na tom
zemljištu.
O b r a z l o ž e nj e

O b r a z l o ž e nj e
Munever Hajdarević iz Zenice, podnio je
zahtjev da mu se na temelju članka 61. Zakona o
građevnom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u
njegovu korist, na građevnom zemljištu u
državnoj svojini iz točke I. ovog rješenja, na kome
je izgradio zgradu bez prava korištenja zemljišta
radi građenja.
Iz pribavljenog izvješća općinskog tijela za
poslove urbanizma, utvrđeno je da se za izvršenu
izgradnju objekta na navedenom zemljištu
naknadno može izdati odobrenje za građenje.

Obveza podnositelja zahtjeva da plati
naknadu za građevno zemljište utvrđena je
sukladno Odluci Općinskog vijeća Fojnica.

Hajdarević Munever iz Zenice, podnio je
zahtjev da mu se na osnovu člana 61. Zakona o
građevinskom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u
njegovu korist, na građevinskom zemljištu u
državnoj svojini iz tačke I ovog rješenja, na kome
je izgradio zgradu bez prava korištenja zemljišta
radi građenja.
Iz pribavljenog izvještaja općinskog organa
za poslove urbanizma, utvrđeno je da se za
izvršenu izgradnju objekta na navedenom
zemljištu naknadno može izdati odobrenje za
građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni
uslovi propisani članom 61. Zakona o
građevinskom zemljištu, to je valjalo ovim
rješenjem utvrditi pravo vlasništva u korist
podnosioca zahtjeva, na navedenom zemljištu na
kome je izgrađena zgrada bez prava korištenja
radi građenja.
Obaveza podnosioca zahtjeva da plati
naknadu za građevinsko zemljište utvrđena je u
skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Fojnica.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor

Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni
uvjeti propisani člankom 61. Zakona o građevnom
zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi
pravo vlasništva u korist podnositelja zahtjeva, na
navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada
bez prava korištenja radi građenja.
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podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30
dana nakon dostavljanja rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30
dana nakon dostavljanja rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

DOSTAVLJENO:
-Podnositelju zahtjeva,
-Službi za urbanizam, graditeljstvo, kata. i
imo.prav.pos.
-Službi za gospodarstvo, financije i proračun

DOSTAVLJENO:
-Podnosiocu zahtjeva,
-Službi za urbanizam, građenje, kata. i
imo.prav.pos.
-Službi za privredu, finansije i budžet

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

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

Broj: 01-05-315-17/14
Fojnica: 13. ožujka 2014. godine

Broj: 01-05-315-17/14
Fojnica: 13.03.2014. godine

Temeljem članka 61. Zakona o građevnom
zemljištu /“Službene novine Federacije BiH“,
broj: 25/03/ i članka 24. Statuta Općine Fojnica
/“Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08/,
rješavajući po zahtjevu Nasir /Fahrudin/ Mekić iz
Zenice za utvrđivanje prava vlasništva na
građevnom zemljištu na kojem je izgrađena
zgrada bez prava korištenja radi građenja,
Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13. ožujka 2014. godine, donijelo

Na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom
zemljištu /“Službene novine Federacije BiH“,
broj: 25/03/ i člana 24. Statuta Općine Fojnica
/“Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08/,
rješavajući po zahtjevu Mekić /Fahrudin/ Nasir iz
Zenice za utvrđivanje prava vlasništva na
građevinskom zemljištu na kojem je izgrađena
zgrada bez prava korištenja radi građenja,
Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13.03.2014. godine, donijelo

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E

I. Na građevnom zemljištu k.č. 3065/53, k.o.
Pridola u površini od 210 m2, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Nasir /Fahrudin/ Mekić, kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

I. Na građevinskom zemljištu k.č. 3065/53, k.o.
Pridola u površini od 210 m2, utvrđuje se pravo
vlasništva u korist Mekić /Fahrudin/ Nasir, kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.

II. Nasir Mekić je dužan platiti naknadu za
zemljište iz točke I. ovog rješenja:
-za dodijeljeno građevno zemljište iznos od
3.780,00 KM, na žiro račun 3389002208367582
VP 722431 – Služba za urbanizam, općine
Fojnica.
-naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke suglasnosti.

II. Mekić Nasir je dužan platiti naknadu za
zemljište iz tačke I. ovog rješenja:
-za dodijeljeno građevinsko zemljište iznos
od
3.780,00
KM,
na
žiro
račun
3389002208367582 VP 722431 – Služba za
urbanizam, općine Fojnica.
-naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti
komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se
prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti.

III. Na zemljištu iz točke I. rješenja, po
pravomoćnosti ovog rješenja, a nakon dostavljanja
dokaza da su izmirene obveze iz točke II. ovog
rješenja, katastarsko knjižni ured općine Fojnica,
izvršit će uknjižbu prava vlasništva u korist Nasir
Mekić, uz istovremeno brisanje ranije izvršenih
upisa na tom zemljištu.

III. Na zemljištu iz tačke I. rješenja, po
pravosnažnosti
ovog rješenja,
a
nakon
dostavljanja dokaza da su izmirene obaveze iz
tačke II. ovog rješenja, katastarsko knjižni ured
općine Fojnica, izvršit će uknjižbu prava
vlasništva u korist Mekić Nasir, uz istovremeno
brisanje ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.

14.03.2014. godine
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O b r a z l o ž e nj e

O b r a z l o ž e nj e

Nasir Mekić iz Zenice, podnio je zahtjev da
mu se na temelju članka 61. Zakona o građevnom
zemljištu utvrdi pravo vlasništva u njegovu korist,
na građevnom zemljištu u državnoj svojini iz
točke I. ovog rješenja, na kome je izgradio zgradu
bez prava korištenja zemljišta radi građenja.

Obveza podnositelja zahtjeva da plati naknadu
za građevno zemljište utvrđena je sukladno Odluci
Općinskog vijeća Fojnica.

Mekić Nasir iz Zenice, podnio je zahtjev da
mu se na osnovu člana 61. Zakona o
građevinskom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u
njegovu korist, na građevinskom zemljištu u
državnoj svojini iz tačke I. ovog rješenja, na kome
je izgradio zgradu bez prava korištenja zemljišta
radi građenja.
Iz pribavljenog izvještaja općinskog organa
za poslove urbanizma, utvrđeno je da se za
izvršenu izgradnju objekta na navedenom
zemljištu naknadno može izdati odobrenje za
građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni
uslovi propisani članom 61. Zakona o
građevinskom zemljištu, to je valjalo ovim
rješenjem utvrditi pravo vlasništva u korist
podnosioca zahtjeva, na navedenom zemljištu na
kome je izgrađena zgrada bez prava korištenja
radi građenja.
Obaveza podnosioca zahtjeva da plati
naknadu za građevinsko zemljište utvrđena je u
skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Fojnica.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30
dana nakon dostavljanja rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30
dana nakon dostavljanja rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
primjerka.

DOSTAVLJENO:
-Podnositelju zahtjeva,
-Službi za urbanizam, graditeljstvo, kata. i
imo.prav.pos.
-Službi za gospodarstvo, financije i proračun

DOSTAVLJENO:
-Podnosiocu zahtjeva,
-Službi za urbanizam, građenje, kata. i
imo.prav.pos.
-Službi za privredu, finansije i budžet

Iz pribavljenog izvješća općinskog tijela za
poslove urbanizma, utvrđeno je da se za izvršenu
izgradnju objekta na navedenom zemljištu
naknadno može izdati odobrenje za građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni uvjeti
propisani člankom 61. Zakona o građevnom
zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi
pravo vlasništva u korist podnositelja zahtjeva, na
navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada
bez prava korištenja radi građenja.

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

_____________________________________

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

Broj: 01-05-315-18/14
Fojnica: 13. ožujka 2014. godine

Broj:01-05-315-18/14
Fojnica: 13.03.2014. godine

Temeljem članka 24. točka 17., članka 120.
Statuta Općine Fojnica („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 4/08) i članka 34. i 38. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica („Službene novine
Općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12),
Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13. ožujka 2014. godine, donijelo

Na osnovu člana 24. tačka 17., člana 120.
Statuta Općine Fojnica („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 4/08) i člana 34. i 38. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica („Službene novine
Općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12),
Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13.03.2014. godine, donijelo

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o imenovanju člana Povjerenstva za žalbe,
prigovore, predstavke i prijedloge

o imenovanju člana Komisije za žalbe,
prigovore, predstavke i prijedloge

Stranica 30
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Članak 1.
U Povjerenstvo za žalbe, prigovore,
predstavke i prijedloge imenuje se Sanja (Numo)
Fejzić.
Članak 2.
Mandat člana povjerenstva iz članka
Rješenja traje do isteka vijećničkog mandata.

I.

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

Broj 1

14.03.2014. godine

Član 1.
U Komisiju za žalbe, prigovore, predstavke i
prijedloge, imenuje se Fejzić (Numo) Sanja.
Član 2.
Mandat člana Komisije iz člana 1. Rješenja
traje do isteka vijećničkog mandata.
Član 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljeno u „Službenim
novinama Općine Fojnica“.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, s.r.

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

________________________________________

Broj: 01-05-315-19/14
Fojnica: 13. ožujka 2014. godine

Broj: 01-05-315-19/14
Fojnica: 13.03.2014. godine

Temeljem članka 24. točka 3. 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) Općinsko vijeće Fojnica je, na
X. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2014.
godine, donijelo

Na osnovu člana 24. tačka 3. 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) Općinsko
vijeće Fojnica je, na X. sjednici održanoj dana
13.03.2014. godine, donijelo

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna
za period 1. siječnja do 31. prosinca 2013.
godine

o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta
za period 01.01. do 31.12.2013.
godine

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o
izvršenju Proračuna za period 1. siječnja do 31.
prosinca 2013. godine.
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o
izvršenju Proračuna za period 1. siječnja do 31.
prosinca 2013. godine.

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
izvršenju Budžeta za period 01.01.do 31.12.2013.
godine.
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o
izvršenju Budžeta za period 01.01. do 31.12.2013.
godine.

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: 01-05-315-22/14
Fojnica: 13. ožujka 2014. godine

Broj: 01-05-315-22/14
Fojnica: 13.03.2014. godine

Temeljem članka 15. Zakona o proračunima
u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine
Federacije BiH“, broj: 102/13), članka 13. Zakona
o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH
(„Sl. novine Federacije BiH“, broj: 49/06)

Na osnovu člana 15. Zakona o budžetima u
Federaciji BiH („Sl. novine Federacije BiH“, broj:
102/13), člana 13. Zakona o principima lokalne
samouprave u Federaciji BiH („Sl. novine
Federacije BiH“, broj: 49/06)

14.03.2014. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 1
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i članka 24. stavak 3. Statuta Općine Fojnica
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08),
Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13. ožujka 2014. godine, donijelo

i člana 24. stav 3. Statuta Općine Fojnica
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08),
Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13.03.2014 . godine, donijelo

PRORAČUNSKI KALENDAR OPĆINE
FOJNICA
ZA IZRADU I DONOŠENJE PRORAČUNA
ZA 2014.GODINU
I OKVIRNOG PLANA ZA PERIOD 2014. 2016. GODINE

BUDŽETSKI KALENDAR OPĆINE
FOJNICA
ZA IZRADU I DONOŠENJE BUDŽETA
ZA 2014.GODINU
I OKVIRNOG PLANA ZA PERIOD 2014. 2016. GODINE

R.
br.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

O P I S
Izvješće o gospodarskoj i
fiskalnoj politici za 2014.
do 2016.g
Izrada smjernica za izradu
proračuna 2014. do
2016.g.

O P I S

Nosilac
aktivnosti

Rokovi

1.

Izvještaj o privrednoj i
fiskalnoj politici za 2014.
do 2016.g

Općinski
načelnik

10.05

15.05.

2.

Izrada smjernica za izradu
budžeta 2014. do 2016.g.

20.05.

3.

15.06.

4.

20.06.

5.

01.07.

6.

15.07.

7.

0131.07.

8.

05.08.

9.

31.08.

10.

15.09.

11.

25.09.

12.

05.10.

13.

05.11.

14.

10.11.

15.

Nositelj
aktivnosti

Rokovi

R.
br.

Općinski
načelnik

10.05

Služba za
gospodarstvo,
financije i
proračun
Služba za
Analiza i izrada okvirnog
gospodarstvo,
proračuna
financije i
proračun
Usvajanje smjernica za
Općinski
izradu proračuna
načelnik
Služba za
Priprema i izrada naputka gospodarstvo,
za izradu proračuna
financije i
proračun
Služba za
Upućivanje zahtjeva
gospodarstvo,
korisnicima za sredstvima
financije i
u proračunu
proračun
Analiza prihoda i rashoda Služba za
iz prethodne godine i rad na gospodarstvo,
procjeni istih za naredni
financije i
proračun
proračun
Služba za
Pružanje naputka i savjeta
gospodarstvo,
- pomoć korisnicima na
financije i
izradi financijskog plana
proračun
Dostava zahtjeva za
Korisnici
sredstvima u proračunu
proračunskih
od strane korisnika
sredstava
Služba za
Izrada prednacrta
gospodarstvo,
financijskog plana
financije i
proračun
Služba za
Izrada prednacrta
gospodarstvo,
proračuna
financije i
proračun
Razmatranje prednacrta
Općinski
proračuna
načelnik
Služba za
gospodarstvo,
Izrada nacrta proračuna
financije i
proračun
Rasprava po nacrtu
Mjesne zajednice,
proračuna
klubovi, građani
Služba za
Izrada nacrta proračuna
gospodarstvo,
po obavljenoj javnoj
financije i
raspravi
proračun

Služba za
privredu,
finansije i
budžet
Služba za
Analiza i izrada okvirnog
privredu,
budžeta
finansije i
budžet
Usvajanje smjernica za
Općinski
izradu budžeta
načelnik
Služba za
Priprema i izrada uputstva privredu,
za izradu budžeta
finansije i
budžet
Služba za
Upućivanje zahtjeva
privredu,
korisnicima za sredstvima
finansije i
u budžetu
budžet
Analiza prihoda i rashoda Služba za
iz prethodne godine i rad na privredu,
procjeni istih za naredni
finansije i
budžet
budžet
Služba za
Pružanje uputsva i savjeta
privredu,
- pomoć korisnicima na
finansije i
izradi finansijskog plana
budžet
Dostava zahtjeva za
Korisnici
sredstvima u budžetu od
budžetskih
strane korisnika
sredstava
Služba za
Izrada prednacrta
privredu,
finansijskog plana
finansije i
budžet
Služba za
privredu,
Izrada prednacrta budžeta
finansije i
budžet
Razmatranje prednacrta
Općinski
budžeta
načelnik
Služba za
privredu,
Izrada nacrta budžeta
finansije i
budžet
Rasprava po nacrtu
Mjesne zajednice,
budžeta
klubovi, građani
Služba za
Izrada nacrta budžeta po
privredu,
obavljenoj javnoj raspravi finansije i
budžet

15.05.

20.05.

15.06.

20.06.

01.07.

15.07.

0131.07.

05.08.

31.08.

15.09.

25.09.

05.10.

05.11.

10.11.
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16.

Razmatranje prijedloga
nacrta proračuna

17.

Izrada prijedloga
proračuna

18.

Izrada prijedloga odluke o
izvršenju proračuna

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

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

Općinski
načelnik i
klubovi stranaka
Služba za
gospodarstvo,
financije i
proračun
Služba za
gospodarstvo,
financije i
proračun
Služba za
gospodarstvo,
financije i
proračun

12.11.

15.11.

15.11.

25.11.

Općinsko vijeće

31.12.

Općinsko vijeće

31.12.

Služba za
gospodarstvo,
Izrada konačnog proračuna
financije i
proračun
Ured načelnika i
Objavljivanje usvojenog
predsjednika
proračuna
OV
Služba za
Dostava podataka
gospodarstvo,
korisnicima po usvojenom
financije i
proračunu
proračun
Služba za
Izrada mjesečnog plana
gospodarstvo,
trošenja sredstava
financije i
proračuna
proračun
Služba za
Izrada tromjesečnog plana
gospodarstvo,
trošenja sredstava
financije i
proračuna
proračun
Služba za
Dostava proračuna
gospodarstvo,
nadležnim tijelima
financije i
proračun
Služba za
Izrada izvješća o izvršenju gospodarstvo,
proračuna
financije i
proračun
Služba za
Izrada izvješća o izvršenju gospodarstvo,
proračuna po tromjesečjima financije i
proračun
Usvajanje izvješća o
Općinsko vijeće
izvršenju proračuna
Usvajanje izvješća o
izvršenju proračuna po
Općinsko vijeće
tromjesečjima

10.01.

15.01.

20.01.

31.01.

08.02.

10.02.

28.02.

30.
dana
30.04.
60.
dana

Sukladno odredbama Zakona o proračunima
u Federaciji BiH općine su dužne da donesu
Proračunski kalendar u 2013. godini za proračun
2014. i okvirni plan za period 2014. do 2016.
godine. U tom smislu Služba za gospodarstvo,
financije i proračun je sačinila ovaj kalendar i
dostavila ga Općinskom načelniku na usvajanje.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

Broj 1

14.03.2014. godine

Općinski
načelnik i
klubovi stranaka
Služba za
privredu,
Izrada prijedloga budžeta
finansije i
budžet
Služba za
Izrada prijedloga odluke o privredu,
izvršenju budžeta
finansije i
budžet
Izrada prijedloga odluke o Služba za
privremenom finansiranju privredu,
ukoliko se budžet ne usvoji finansije i
do kraja godine
budžet
Usvajanje prijedloga
budžeta i odluke o
Općinsko vijeće
izvršenju budžeta
Usvajanje odluke o
privremenom finciranju
Općinsko vijeće
ukoliko se budžet ne
donese do kraja godine
Služba za
privredu,
Izrada konačnog budžeta
finansije i
budžet
Kabinet načelObjavljivanje usvojenog
nika i predsjedbudžeta
nika OV
Služba za
Dostava podataka
privredu,
korisnicima po usvojenom
finansije i
budžetu
budžet
Služba za
Izrada mjesečnog plana
privredu,
trošenja sredstava budžeta finansije i
budžet
Služba za
Izrada tromjesečnog plana privredu,
trošenja sredstava budžeta finansije i
budžet
Služba za
Dostava budžeta nadležnim privredu,
organima
finansije i
budžet
Služba za
Izrada izvještaja o izvršenju privredu,
budžeta
finansije i
budžet
Služba za
Izrada izvještaja o izvršenju privredu,
budžeta po tromjesečjima
finansije i
budžet
Usvajanje izvještaja o
Općinsko vijeće
izvršenju budžeta
Usvajanje izvještaja o
izvršenju budžeta po
Općinsko vijeće
tromjesečjima
Razmatranje prijedloga
nacrta budžeta

12.11.

15.11.

15.11.

25.11.

31.12.

31.12.

10.01.

15.01.

20.01.

31.01.

08.02.

10.02.

28.02.

30.
dana
30.04.
60.
dana

U skladu sa odredbama Zakona o budžetima
u Federaciji BiH općine su dužne da donesu
Budžetski kalendar u 2013. godini za budžet
2014. i okvirni plan za period 2014. do 2016.
godine. U tom smislu Služba za privredu,
finansije i budžet je sačinila ovaj kalendar i
dostavila ga Općinskom načelniku na usvajanje.

14.03.2014. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 1

Stranica 33

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aktivnosti koje je neophodno izvršiti
utvrđuju se budžetskim kalendarom od same
izrade prednacrta budžeta do konačnog usvajanja.

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

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

U slučaju da se do konca godine ne može
usvojiti budžeta za narednu godinu priprema se i
donosi Odluka o privremenom finansiranju, a
najviše za tri mjeseca naredne godine u visini
prihoda koji su potrebni za finansiranje za taj
period.
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Proračun se izvršava na temelju mjesečnih i
tromjesečnih planova izvršenja proračuna alokacijama.

Budžet se izvršava na osnovu mjesečnih i
tromjesečnih planova izvršenja budžeta alokacijama.

Služba za gospodarstvo, financije i proračun
izrađuje mjesečni i tromjesečni plan izvršenja
proračuna.
Proračun se objavljuje u roku od 10 dana od
dana donošenja.

Služba za privredu, financije i budžet
izrađuje mjesečni i tromjesečni plan izvršenja
budžeta.
Budžet se objavljuje u roku od 10 dana od
dana donošenja.

PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI NA
IZRADI PRORAČUNA

PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI NA
IZRADI BUDŽETA

1. OPĆINSKO VIJEĆE
Općinsko vijeće je dužno da ponuđeni
prijedlog proračuna razmatra i usvoji u utvrđenom
roku. Stara se o pravilnom izvješćivanju o
izvršenju proračuna. Utvrđuje programsku
politiku i prioritete u financiranju. Vrši
informiranje javnosti o proračunskoj politici.
Nadzire programe, projekte koji se financiraju iz
proračuna.

1. OPĆINSKO VIJEĆE
Općinsko vijeće je dužno da ponuđeni
prijedlog budžeta razmatra i usvoji u utvrđenom
roku. Stara se o pravilnom izvještavanju o
izvršenju budžeta. Utvrđuje programsku politiku i
prioritete u finansiranju. Vrši informisanje
javnosti o budžetskoj politici. Nadzire programe
projekte koji se finansiraju iz budžeta.

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

2. OPĆINSKI NAČELNIK
Zauzima stav koji je u interesu građana o
budžetu i budžetskoj politici. Stara se da materijali
moraju biti dostavljeni Općinskom vijeću osam
dana prije sjednice. Snosi odgovornost za uspjeh u
funkcionisanju općine. Poduzima sve mjere da se
javna rasprava o budžetu održi na vrijeme. Vodi
aktivnosti na razvoju strategije o informisanju
javnosti. Prati i analizira i kontroliše trošenje
budžetski sredstava.

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

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

Priprema, razmatra nacrt budžeta i upućuje
Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
Također priprema prijedlog budžeta po
objavljenoj raspravi i upućuje Općinskom vijeću
na usvajanje. Prati i analizira realizaciju budžeta i
vrši nadzor nad istim.
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planovima. Pored ovog služba izrađuje sve
potrebne analize, informacije i izvješća i dostavlja
ih nadležnim tijelima.

planovima. Pored ovog služba izrađuje sve
potrebne analize, informacije i izvještaje i
dostavlja ih nadležnim organima.

4. PRORAČUNSKI KORISNICI
Pri izradi proračuna, proračunski korisnici
imaju ključnu ulogu. Naime oni su dužni da
realno prikažu svoje potrebe sa potrebnim
proračunskim sredstvima i da dostave potrebnu
dokumentaciju uz svoj zahtjev. Oni su dužni da
redovito informiraju nadležna tijela o izvršenju
rashoda. Dužni su da pruže svoj doprinos oko
vođenja javne rasprave o proračunu. Dužni su da
se pridržavaju određenih rokova za izradu svojih
financijskih planova.

4. BUDŽETSKI KORISNICI
Pri izradi budžeta budžetski korisnici imaju
ključnu ulogu. Naime oni su dužni da realno
prikažu svoje potrebe sa potrebnim budžetskim
sredstvima i da dostave potrebnu dokumentaciju
uz svoj zahtjev. Oni su dužni da redovno
informišu nadležne organe o izvršenju rashoda.
Dužni su da pruže svoj doprinos oko vođenja
javne rasprave o budžetu. Dužni su da se
pridržavaju određenih rokova za izradu svojih
finansijskih planova.

5. KLUBOVI VIJEĆNIKA
Oko izrade proračuna, klubovi vijećnika
trebaju da vode određene aktivnosti. Naime
klubovi vijećnika trebaju kada prime materijale da
upoznaju svoje stranke i pruže maksimalan
doprinos vođenju rasprave o istim. Trebaju da
realno sagledaju sve okolnosti i daju svoje
mišljenje o ponuđenom materijalu. Prilikom
razmatranja i usvajanja prijedloga trebaju da daju
svoj doprinos da se ponuđeni materijali usvoje.

5. KLUBOVI VIJEĆNIKA
Oko izrade budžeta klubovi vijećnika trebaju
da vode određene aktivnosti. Naime klubovi
vijećnika trebaju kada prime materijale da
upoznaju svoje stranke i pruže maksimalan
doprinos vođenju rasprave o istim. Trebaju da
realno sagledaju sve okolnosti i daju svoje
mišljenje o ponuđenom materijalu. Prilikom
razmatranja i usvajanja prijedloga trebaju da daju
svoj doprinos da se ponuđeni materijali usvoje.

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

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

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

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

Broj: 01-05-315-23/14
Fojnica: 13. ožujka 2014. godine

Broj: 01-05-315-23/14
Fojnica: 13.03.2014. 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 provedenim
izborima u Mjesnim zajednicama Općine Fojnica,
Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13. ožujka 2014. 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 provedenim
izborima u Mjesnim zajednicama Općine Fojnica,
Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13.03.2014. godine, donijelo

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o provedenim
izborima

o usvajanju Izvještaja o provedenim
izborima
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u svim Mjesnim zajednicama Općine Fojnica
izuzev Mjesne zajednice Fojnica

u svim Mjesnim zajednicama Općine Fojnica
izuzev Mjesne zajednice Fojnica

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o
provedenim izborima u svim Mjesnim
zajednicama Općine Fojnica izuzev Mjesne
zajednice Fojnica.

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
provedenim izborima u svim Mjesnim
zajednicama Općine Fojnica izuzev Mjesne
zajednice Fojnica.

II. Zadužuje se Povjerenstvo za Statut i propise
da zajedno sa Povjerenstvom za poslove Mjesnih
zajednica i Službom za društvene djelatnosti i
stambeno komunalne poslove utvrdi jesu li izbori
za Vijeće mjesne zajednice kao i izbori za
predsjednika Mjesne zajednice Fojnica, provedeni
sukladno Statutu Općine Fojnica, te očitovanje po
istom dostave na Općinsko vijeće.

II. Zadužuje se Komisija za Statut i propise da
zajedno sa Komisijom za poslove Mjesnih
zajednica i Službom za društvene djelatnosti i
stambeno komunalne poslove utvrdi jesu li izbori
za Savjet mjesne zajednice kao i izbori za
predsjednika Mjesne zajednice Fojnica, provedeni
u skladu sa Statutom Općine Fojnica, te
očitovanje po istom dostave na Općinsko vijeće.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o
provedenim izborima u Mjesnim zajednicama
Općine Fojnica.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o
provedenim izborima u Mjesnim zajednicama
Općine Fojnica.

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

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

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

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

Broj: 01-05-315-24/14
Fojnica: 13. ožujka 2014. godine

Broj: 01-05-315-24/14
Fojnica: 13.03.2014. godine

Temeljem članka 13. Zakona o načelima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,
broj: 49/06), članka 24. Statuta Općine vijeća
Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj:
4/08), razmatrajući Izvješće o radu Povjerenstva
za praćenje poštivanja Etičkog kodeksa izabranih
predstavnika vlasti Općine Fojnica, Općinsko
vijeće Fojnica je, na X. sjednici održanoj dana 13.
ožujka 2014. godine, donijelo

Na osnovu člana 13. Zakona o principima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,
broj: 49/06), člana 24. Statuta Općine vijeća
Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj:
4/08), razmatrajući Izvještaj o radu Komisije za
praćenje poštivanja Etičkog kodeksa izabranih
predstavnika vlasti Općine Fojnica, Općinsko
vijeće Fojnica je, na X. sjednici održanoj dana
13.03.2014. godine, donijelo

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za
praćenje poštivanja Etičkog kodeksa izabranih
predstavnika vlasti Općine Fojnica

o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za
praćenje poštivanja Etičkog kodeksa izabranih
predstavnika vlasti Općine Fojnica

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o
radu Povjerenstva za praćenje poštivanja Etičkog
kodeksa izabranih predstavnika vlasti Općine
Fojnica.

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
radu Komisije za praćenje poštivanja Etičkog
kodeksa izabranih predstavnika vlasti Općine
Fojnica.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o
radu Povjerenstva za praćenje poštivanja Etičkog

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o
radu Komisije za praćenje poštivanja Etičkog

14.03.2014. godine

Službene novine Općine Fojnica
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kodeksa izabranih predstavnika vlasti Općine
Fojnica.

kodeksa izabranih predstavnika vlasti Općine
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.
________________________________________

Broj: 01-05-315-25/14
Fojnica: 13. ožujka 2014. godine

Broj: 01-05-315-25/14
Fojnica: 13.03.2014. 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 realizaciji
Programa rada Općinskog vijeća Fojnica za 2013.
godinu, Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13. ožujka 2014. 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 realizaciji
Programa rada Općinskog vijeća Fojnica za 2013.
godinu, Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13.03.2014. godine, donijelo

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o realizaciji
Programa rada Općinskog vijeća Fojnica
za 2013. godinu

o usvajanju Izvještaja o realizaciji
Programa rada Općinskog vijeća Fojnica
za 2013. godinu

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o
realizaciji Programa rada Općinskog vijeća
Fojnica za 2013. godinu.

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
realizaciji Programa rada Općinskog vijeća
Fojnica za 2013. godinu.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o
realizaciji Programa rada Općinskog vijeća
Fojnica za 2013. godinu.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o
realizaciji Programa rada Općinskog vijeća
Fojnica za 2013. godinu.

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

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

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEČA FOJNICA

Dr. Bogomir Barbić, v.r.
_____________________________________

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

Broj: 01-05-315-26/14
Fojnica: 13. ožujka 2014. godine

Broj: 01-05-315-26/14
Fojnica: 13.03.2014. godine

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 je, na X. sjednici
održanoj dana 13. ožujka 2014. godine, donijelo

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 je, na X. sjednici
održanoj dana 13.03.2014. godine, donijelo

Stranica 38

_

Službene novine Općine Fojnica

Broj 1

14.03.2014. godine

PROGRAM RADA

PROGRAM RADA

Općinskog vijeća Fojnica za 2014. godinu

Općinskog vijeća Fojnica za 2014. godinu

I – UVOD

I – UVOD

Općinsko vijeće Fojnica, kao predstavničko
tijelo građana općine Fojnica će u 2014. godini
ostvarivati svoju funkciju vršenjem poslova iz
svoje nadležnosti utvrđene Zakonom o načelima
lokalne samouprave F BiH i Statutom općine, na
način određen Poslovnikom Općinskog vijeća
Fojnica, a sukladno ovom Programu.

Općinsko vijeće Fojnica, kao predstavničko
tijelo građana općine Fojnica će u 2014. godini
ostvarivati svoju funkciju vršenjem poslova iz
svoje nadležnosti utvrđene Zakonom o principima
lokalne samouprave F BiH i Statutom općine, na
način određen Poslovnikom Općinskog vijeća
Fojnica, a u skladu sa ovim Programom.

Programom rada Općinskog vijeća za 2014
godinu utvrđeni su okvirno jednogodišnji poslovi
i zadaci Općinskog vijeća. Pored planiranih tema
Općinsko vijeće će razmatrati i Nacrte zakona i
drugih materijala upućenih od strane viših nivoa
vlasti u cilju sprovođenja javne rasprave ili
zauzimanja stavova po istim. Program rada ostaje
otvoren za sve nove incijative i potrebe građana i
drugih subjekata koje se budu nametale u datom
aktualnom trenutku, a koje su od zajedničkog
interesa za građane općine Fojnica.

Programom rada Općinskog vijeća za 2014
godinu utvrđeni su okvirno jednogodišnji poslovi
i zadaci Općinskog vijeća. Pored planiranih tema
Općinsko vijeće će razmatrati i Nacrte zakona i
drugih materijala upućenih od strane viših nivoa
vlasti u cilju sprovođenja javne rasprave ili
zauzimanja stavova po istim. Program rada ostaje
otvoren za sve nove incijative i potrebe građana i
drugih subjekata koje se budu nametale u datom
aktuelnom trenutku, a koje su od zajedničkog
interesa za građane općine Fojnica.

Kao predstavničko tijelo građana općine
Fojnica Općinsko vijeće će svoj Program rada
realizirati održavanjem redovitih, tematskih, a po
ukazanoj potrebi i izvanrednih sjednica na kojima
će razmotriti planirane materijale i donositi
odluke, zaključke i druge pojedinačne akte iz
svoje nadležnosti.
Osim redovitih u 2014. godini, bit će održana
svečana sjednica Općinskog vijeća Fojnica, a u
povodu obilježavanja dana općine Fojnica.

Kao predstavničko tijelo građana općine
Fojnica Općinsko vijeće će svoj Program rada
realizovati održavanjem redovnih, tematskih, a po
ukazanoj potrebi i vanrednih sjednica na kojima
će razmotriti planirane materijale i donositi
odluke, zaključke i druge pojedinačne akte iz
svoje nadležnosti.
Osim redovnih u 2014. godini, bit će održana
svečana sjednica Općinskog vijeća Fojnica, a u
povodu obilježavanja dana općine Fojnica.

II – SADRŽAJ PROGRAMA RADA

II – SADRŽAJ PROGRAMA RADA

Programom rada Općinskog vijeća utvrđuju
se pitanja i materijali, predlagatelji i obrađivači
pripreme materijala, koji će se razmatrati na
sjednicama Općinskog vijeća u 2014. godini, kroz
četiri kvartala, kako slijedi:

Programom rada Općinskog vijeća utvrđuju
se pitanja i materijali, predlagači i obrađivači
pripreme materijala, koji će se razmatrati na
sjednicama Općinskog vijeća u 2014. godini, kroz
četiri kvartala, kako slijedi:

I - KVARTAL (1. siječnja 2014. – 31. ožujka
2014.)

I - KVARTAL (01.01.2014. – 31.03.2014.)

R.b

Aktivnost

1.

Izvješće o izvršenju
ostvarenih prihoda i
rashoda za 2013. godinu

2.

Prijedlog proračuna
Općine Fojnica za 2014.
godinu

Obrađivač
Služba za
gospodars.,
financije i
proračun
Služba za
gospodars.,
financije i
proračun

Predlagatelj

R.b

Aktivnost

Općinski
načelnik

1.

Izvještaj o izvršenju
ostvarenih prihoda i
rashoda za 2013. godinu

Općinski
načelnik

2.

Prijedlog budžeta Općine
Fojnica za 2014. godinu

Obrađivač
Služba za
privredu,
finansije i
budžet
Služba za
privredu,
finansije i
budžet

Predlagač

Općinski
načelnik
Općinski
načelnik

14.03.2014. godine
R.b

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Aktivnost
Odluka o izvršavanju
Proračuna Općine
Fojnica za 2014.
godinu
Proračunski kalendar
Općine Fojnica za
izradu i donošenje
proračuna za 2014.
godinu
Odluka o utvrđivanju
prosječne
konačne
građevne cijene m2
korisne
stambene
površine
Izvješće o radu
Općinskog vijeća
Fojnica za 2013.
godinu i Program rada
za 2014. godinu
Izvješće o radu
Općinskog načelnika i
općinskih službi za
upravu za 2013. godinu
i Program rada za
2014. godinu
Program rada i
finansijski plan OIP-a
Fojnica za 2014.
godinu
Informacija o stanju
javne sigurnosti na
području Općine
Fojnica
Izvješće o radu za
2013. godinu JU za
predškolski odgoj i
prosvjetu djece Fojnica
i Program rada za
2014. godinu
Izvješće o radu JU
Ljekarna –Apoteka
Fojnica za 2013.
godinu i Program rada
za 2014. godinu
Izvješće o radu JU
Dom zdravlja Fojnica
za 2013. godinu i
Program rada za 2014.
godinu
Odluka o dodjeli
priznanja Općine
Fojnica za 2013.
godinu

Informacija o stanju u
šumama na području
općine Fojnica

Službene novine Općine Fojnica
Obrađivač
Služba za
gospodarstv
o financije i
proračun
Služba za
gospodarstv
o, financije i
proračun
Služba za
urbanizam,
graditeljstvo
, katastar i
imovinsko
pravne
poslove
Predsjednik
i tajnica
Općinskog
vijeća

Općinski
načelnik

Općinsko
izborno
povjerenstv
o Fojnica
PU Kiseljak
– Policijska
postaja
Fojnica
JU za
predškolski
odgoj i
prosvjetu
djece
Fojnica

Predlagatelj

R.b

Općinski
načelnik

3.

4.
Općinski
načelnik

5.
Općinski
načelnik

Kolegij
Općinskog
vijeća

Općinski
načelnik

Predsjednik
Općinskog
izbornog
povjerenstv
a Fojnica
Komandir
Policijske
postaje
Fojnica

6.

7.

8.

9.

Predsjednik
upravnog
vijeća

10.

JU Ljekarna
–Apoteka
Fojnica

Predsjednik
upravnog
vijeća

11.

JU Dom
zdravlja
Fojnica

Predsjednik
upravnog
vijeća

12.

Povjerenstv
o za dodjelu
priznanja
Općine
Fojnica i
tajnica
Općinskog
vijeća
Odjeljenje
kantonalne
uprave, za
Fojničku
šumu

Predsjednik
povjerenstv
a za dodjelu
priznanja
Općine
Fojnica
Odjeljenje
kantonalne
uprave, za
Fojničku
šumu

13.

14.

Broj 1

Aktivnost
Odluka o izvršavanju
Budžeta Općine
Fojnica za 2014.
godinu
Budžetski kalendar
Općine Fojnica za
izradu i donošenje
budžeta za 2014.
godinu
Odluka o utvrđivanju
prosječne
konačne
građevinske cijene m2
korisne
stambene
površine
Izvještaj o radu
Općinskog vijeća
Fojnica za 2013.
godinu i Program rada
za 2014. godinu
Izvještaj o radu
Općinskog načelnika i
općinskih službi za
upravu za 2013. godinu
i Program rada za
2014. godinu
Program rada i
finansijski plan OIK-e
Fojnica za 2014.
godinu
Informacija o stanju
javne sigurnosti na
području Općine
Fojnica
Izvještaj o radu za
2013. godinu JU za
predškolsko vaspitanje
i obrazovanje djece
Fojnica i Program rada
za 2014. godinu,
Izvještaj o radu JU
Ljekarna –Apoteka
Fojnica za 2013.
godinu i Program rada
za 2014. godinu
Izvještaj o radu JU
Dom zdravlja Fojnica
za 2013. godinu i
Program rada za 2014.
godinu
Odluka o dodjeli
priznanja Općine
Fojnica za 2013.
godinu

Informacija o stanju u
šumama na području
općine Fojnica

Obrađivač
Služba za
privredu,
finansije i
budžet
Služba za
privredu,
finansije i
budžet
Služba za
urbanizam,
građenje,
katastar i
imovinsko
pravne
poslove

Stranica 39
Predlagač

Općinski
načelnik

Općinski
načelnik

Općinski
načelnik

Predsjednik
i tajnica
Općinskog
vijeća

Kolegij
Općinskog
vijeća

Općinski
načelnik

Općinski
načelnik

Općinska
izborna
komisija
Fojnica

Predsjednik
Općinske
izborne
komisije
Fojnica
Komandir
Policijske
stanice
Fojnica

PU Kiseljak
– Policijska
stanica
Fojnica
JU za
predškolski
vaspitanje i
obrazovanje
djece
Fojnica

Predsjednik
upravnog
odbora

JU Ljekarna
–Apoteka
Fojnica

Predsjednik
upravnog
odbora

JU Dom
zdravlja
Fojnica

Predsjednik
upravnog
odbora

Komisija za
dodjelu
priznanja
Općine
Fojnica i
tajnica
Općinskog
vijeća
Odjeljenje
kantonalne
uprave, za
Fojničku
šumu

Predsjednik
komisije za
dodjelu
priznanja
Općine
Fojnica
Odjeljenje
kantonalne
uprave, za
Fojničku
šumu

Stranica 40

_

Službene novine Općine Fojnica

II - KVARTAL (1. travnja 2014. – 30. lipnja
2014.)
R.b

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Broj 1

14.03.2014. godine

II – KVARTAL

(01.04.2014. – 30.06.2014.)

Aktivnost

Obrađivač

Predlagat
elj

R.b

Izvješće o ostvarenju
proračuna Općine
Fojnica za period I. –
III. 2014. godine
Izvješće o radu za
2013. godinu
Vatrogasnog društva
Fojnica i Program rada
za 2014. godinu
Izvješće o radu JKP
Šćona d.o.o. Fojnica za
2013. godinu i Program
rada za 2014. godinu
Izvješće o radu za
2013. godinu JU
Republički centar za
medicinsku
rehabilitaciju Fojnica
godinu i Program rada
za 2014. godinu
Odluka o organizaciji i
funkcioniranju zaštite
od požara na području
Općine Fojnica

Služba za
gospodarstvo,
financije i
proračun

Općinski
načelnik

1.

Informacija o
raspodjeli sredstava za
sport, kulturu i
nevladine organizacije

Program utroška
sredstava za izgradnju i
održavanje lokalnih
cesta u 2014. godini

Odluka o usvajanju
Prostornog plana
Općine Fojnica

9.

Odluka o provođenju
Prostornog plana
Općine Fojnica

10.

Plan zaštite i
spašavanja od požara
Općine Fojnica u 2014.
godini

Vatrogasno
društvo
Fojnica
JKP Šćona
d.o.o. Fojnica
JU Republički
centar za
medicinsku
rehabilitaciju
Fojnica
Služba za
civilnu zaštitu
i inspekcijski
nadzor

Povjerenstvo
za društvene
djelatnosti
Služba za
društvene
djelatnosti i
stambeno
komunalne
poslove
Povjerenstvo
za izradu
Prostornog
plana i Služba
za urbanizam,
graditeljstvo,
katastar i
imovinsko
pravne
poslove
Služba za
urbanizam,
graditeljstvo,
katastar i
imovinsko
pravne
poslove
Služba za
civilnu zaštitu
i inspekcijski
nadzor

Predsjedn
ik
Vatrogasn
og
društva
Predsjedn
ik
nadzorno
g vijeća
Predsjedn
ik
upravnog
vijeća

Općinski
načelnik
Predsjedn
ik
povjerens
tva za
društvene
djelatnost
i
Općinski
načelnik

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Aktivnost
Izvještaj o ostvarenju
budžeta Općine Fojnica
za period I. – III. 2014.
godine
Izvještaj o radu za
2013. godinu
Vatrogasnog društva
Fojnica i Program rada
za 2014. godinu
Izvještaj o radu JKP
Šćona d.o.o. Fojnica za
2013. godinu i Program
rada za 2014. godinu
Izvještaj o radu za
2013. godinu JU
Republički centar za
medicinsku
rehabilitaciju Fojnica i
Program rada za 2014.
godinu
Odluka o organizaciji i
funkcioniranju zaštite
od požara na području
Općine Fojnica
Informacija o
raspodjeli sredstava za
sport, kulturu i
nevladine organizacije

Program utroška
sredstava za izgradnju i
održavanje lokalnih
cesta u 2014. godini

Općinski
načelnik

8.

Odluka o usvajanju
Prostornog plana
Općine Fojnica

Općinski
načelnik

9.

Odluka o provođenju
Prostornog plana
Općine Fojnica

10.

Plan zaštite i
spašavanja od požara
Općine Fojnica u 2014.
godini

Općinski
načelnik

Obrađivač
Služba za
privredu,
finansije i
budžet

Predlagač

Općinski
načelnik

Vatrogasno
društvo
Fojnica

Predsjednik
Vatrogasno
g društva

JKP Šćona
d.o.o.
Fojnica

Predsjednik
nadzornog
odbora

JU
Republički
centar za
medicinsku
rehabilitacij
u Fojnica

Predsjednik
upravnog
odbora

Služba za
civilnu
zaštitu i
inspekcijski
nadzor

Općinski
načelnik

Komisija za
društvene
djelatnosti

Predsjednik
komisije za
društvene
djelatnosti

Služba za
društvene
djelatnosti i
stambeno
komunalne
poslove
Komisija za
izradu
Prostornog
plana i
Služba za
urbanizam,
građenje,
katastar i
imovinsko
pravne
poslove
Služba za
urbanizam,
građenje,
katastar i
imovinsko
pravne
poslove
Služba za
civilnu
zaštitu i
inspekcijski
nadzor

Općinski
načelnik

Općinski
načelnik

Općinski
načelnik

Općinski
načelnik

14.03.2014. godine

11.

Godišnji plan
implementacije
Strateškog plana
razvoja Općine Fojnica

12.

Informacija o radu
Ispostave za
zapošljavanje Fojnica
za 2013. godinu

13.

14.

Odluka o izmjenama i
dopunama
Regulacijskog plana –
zbirno za ½ godine

Odluka o usvajanju
izmjena i dopuna
Regulacijskog plana –
zbirno za ½ godine

Službene novine Općine Fojnica
Povjerenstv
o za nadzor
implementa
cije
Strateškog
plana
razvoja
Općine
Fojnica
Služba za
zapošljavanj
e KSB
Ispostava
Fojnica
Služba za
urbanizam,
graditeljstvo
, katastar i
imovinsko
pravne
poslove
Služba za
urbanizam,
graditeljstvo
, katastar i
imovinsko
pravne
poslove

Općinski
načelnik

Šef
Ispostave za
zapošljavanj
e Fojnica

Općinski
načelnik

Općinski
načelnik

III - KVARTAL (1. srpnja 2014. – 30. rujna
2014.)
R.
b

1.

2.

3.

4.

5.

Aktivnost
Informacija o stanju
poslovanja privrednih,
fizičkih i drugih osoba
i informacija od AFIPa, o stanju
gospodarstva u općini
Fojnica
Izvješće o realizaciji
Programa rada
Općinskog vijeća i
usvojenih akata za
prvih 6 mjeseci 2014.
godine

Odluka o izmjenama i
dopunama odluke o
građevnom zemljištu
Izvješća o radu
povjerenstva
Općinskog vijeća za
prvih 6 mjeseci 2014.
godine
Izvješće o ostvarenju
proračuna Općine
Fojnica za period I.-VI.
2014. godine

Obrađivač

Predlagatel
j

Služba za
gospodarstv
o, financije i
proračun

Općinski
načelnik

Predsjednik
i tajnik
Općinskog
vijeća

Kolegij
Općinskog
vijeća

Služba za
urbanizam,
graditeljstvo
, katastar i
imovinsko
pravne
poslove

Općinski
načelnik

Povjerenstv
a Općinskog
vijeća

Predsjednik
OIP

Služba za
gospodarstv
o, financije i
proračun

Općinski
načelnik

Broj 1

11.

Godišnji plan
implementacije
Strateškog plana
razvoja Općine Fojnica

12.

Informacija o radu
Ispostave za
zapošljavanje Fojnica
za 2013. godinu

13.

14.

Odluka o izmjenama i
dopunama
Regulacijskog plana –
zbirno za ½ godine

Odluka o usvajanju
izmjena i dopuna
Regulacijskog plana –
zbirno za ½ godine
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Komisija za
nadzor
implementa
cije
Strateškog
plana
razvoja
Općine
Fojnica
Služba za
zapošljavanj
e SBK
Ispostava
Fojnica
Služba za
urbanizam,
graditeljstvo
, katastar i
imovinsko
pravne
poslove
Služba za
urbanizam,
građenje,
katastar i
imovinsko
pravne
poslove

Općinski
načelnik

Šef
Ispostave za
zapošljavanj
e Fojnica

Općinski
načelnik

Općinski
načelnik

III – KVARTAL (01.07.2014. – 30.09.2014.)

R.
b
1.

2.

3.

4.

5.

Obrađivač

Predlagač

Služba za
privredu,
finansije i
budžet

Općinski
načelnik

Predsjednik
i tajnik
Općinskog
vijeća

Kolegij
Općinskog
vijeća

Služba za
urbanizam,
građenje
katastar i
imovin.
pravne
poslove

Općinski
načelnik

Izvještaji o radu
komisija Općinskog
vijeća za prvih 6
mjeseci 2014. godine

Komisije
Općinskog
vijeća

Predsjednik
Općinskog
vijeća

Izvještaj o ostvarenju
budžeta Općine Fojnica
za period I.-VI. 2014.
godine

Služba za
privredu,
finansije i
budžet

Općinski
načelnik

Aktivnost
Informacija o stanju
poslovanja privrednih,
fizičkih i drugih lica i
informacija od AFIP-a,
o stanju privrede u
općini Fojnica
Izvještaj o realizaciji
Programa rada
Općinskog vijeća i
usvojenih akata za
prvih 6 mjeseci 2014.
godine
Odluka o izmjenama i
dopunama odluke o
građevinskom
zemljištu
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IV – KVARTAL
31. prosinca 2014.)
R.b

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Aktivnost

( 1. listopada 2014. –

Obrađivač

Odluka o gradnji
garaža, drvarnica i
nadziđivanju
potkrovlja u užem
urbanom području

Služba za
urbanizam,
graditeljstvo
katastar i
imovinsko
pravne
poslove

Izvješće o ostvarenju
proračuna Općine
Fojnica za period I.-IX.
2014. godine

Služba za
gospodarstvo,
financije i
proračun

Nacrt proračuna
Općine Fojnica za
2015. godinu

Služba za
gospodarstvo
financije i
proračun
Služba za
gospodarstvo
financije i
proračun
Služba za
gospodarstvo
financije i
proračun

Prijedlog proračuna
Općine Fojnica za
2015. godinu
Odluka o izvršavanju
Proračuna Općine
Fojnica za 2015.
godinu
Proračunski kalendar
Općine Fojnica za
izradu i donošenje
proračuna za 2015.
godinu
Program rada
Općinskog načelnika i
općinskih službi za
2015. godinu
Program rada
Općinskog vijeća
Fojnica za 2015.
godinu

Odluka o izmjenama i
dopunama
Regulacijskog plana –
zbirno za ½ godine

Odluka o usvajanju
izmjena i dopuna
Regulacijskog plana –
zbirno za ½ godine

Predlagat
elj

Općinski
načelnik
Općinski
načelnik
Općinski
načelnik

Općinski
načelnik

Općinski
načelnik

Općinski
načelnik

Služba za
urbanizam,
graditeljstvo,
katastar i
imovinsko
pravne
poslove
Služba za
urbanizam,
graditeljstvo,
katastar i
imovinsko
pravne
poslove

R.b

1.

Općinski
načelnik

Kolegij
Općinsko
g vijeća

Općinski
načelnik

Općinski
načelnik

14.03.2014. godine

IV - KVARTAL (01.10.2014. – 31.12. 2014.)

Općinski
načelnik

Služba za
gospodarstvo,
financije i
proračun

Predsjednik i
tajnica
Općinskog
vijeća Fojnica

Broj 1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Aktivnost
Odluka o gradnji
garaža, drvarnica i
nadziđivanju
potkrovlja u užem
urbanom području
Izvještaj o ostvarenju
budžeta Općine Fojnica
za period I.-IX. 2014.
godine
Nacrt budžeta Općine
Fojnica za 2015.
godinu
Prijedlog budžeta
Općine Fojnica za
2015. godinu
Odluka o izvršavanju
Budžeta Općine
Fojnica za 2015.
godinu
Budžetski kalendar
Općine Fojnica za
izradu i donošenje
budžeta za 2015.
godinu
Program rada
Općinskog načelnika i
općinskih službi za
2015. godinu
Program rada
Općinskog vijeća
Fojnica za 2015.
godinu
Odluka o izmjenama i
dopunama
Regulacijskog plana –
zbirno za ½ godine

Odluka o usvajanju
izmjena i dopuna
Regulacionog plana –
zbirno za ½ godine

Obrađivač
Služba za
urbanizam,
građenje,
katastar i
imovinsko
pravne
poslove
Služba za
privredu,
finansije i
budžet
Služba za
privredu,
finansije i
budžet
Služba za
privredu
finansije i
budžet
Služba za
privredu
finansije i
budžet

Predlagač

Općinski
načelnik

Općinski
načelnik

Općinski
načelnik
Općinski
načelnik
Općinski
načelnik

Služba za
privredu
finansije i
budžet

Općinski
načelnik

Općinski
načelnik

Općinski
načelnik

Predsjednik
i tajnica
Općinskog
vijeća
Fojnica
Služba za
urbanizam,
graditeljstvo
, katastar i
imovinsko
pravne
poslove
Služba za
urbanizam,
građenje,
katastar i
imovinsko
pravne
poslove

Kolegij
Općinskog
vijeća

Općinski
načelnik

Općinski
načelnik

III – ZADACI I REALIZACIJA PROGRAMA

III – ZADACI I REALIZACIJA PROGRAMA

Obrađivači materijala dužni su da prilikom
obrade materijala iz ovog Programa, osiguraju
aktivno učešće stručnih tijela u čiji djelokrug
spada problematika tih materijala.

Obrađivači materijala dužni su da prilikom
obrade materijala iz ovog Programa, osiguraju
aktivno učešće stručnih tijela u čiji djelokrug
spada problematika tih materijala.

14.03.2014. godine
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Obrađivači materijala su dužni da prilikom
pripremanja materijala ostvaruju suradnju sa
nadležnim tijelima Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće očekuje da se materijali
pripremaju stručno i kvalitetno uz punu
odgovornost obrađivača materijala te da se
blagovremeno dostavljaju Stručnoj službi.
O realizaciji ovog Programa rada stara se
Predsjednik Općinskog vijeća.
Bitno je istaći da će realizacija Program rada
Općinskog vijeća uglavnom
zavisiti od
aktivnosti obrađivača, pitanja i zadataka.

Obrađivači materijala su dužni da prilikom
pripremanja materijala ostvaruju saradnju sa
nadležnim tijelima Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće očekuje da se materijali
pripremaju stručno i kvalitetno uz punu
odgovornost obrađivača materijala te da se
blagovremeno dostavljaju Stručnoj službi.
O realizaciji ovog Programa rada stara se
Predsjednik Općinskog vijeća.
Bitno je istaći da će realizacija Program rada
Općinskog vijeća uglavnom
zavisiti od
aktivnosti obrađivača, pitanja i zadataka.

IV – STUPANJE NA SNAGU

IV – STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Program rada nakon što bude usvojen
na sjednici Općinskog vijeća, objavit će se u
„Službenim novinama Općine Fojnica“.

Ovaj Program rada nakon što bude usvojen
na sjednici Općinskog vijeća, objavit će se u
„Službenim novinama Općine Fojnica“.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEČA FOJNICA

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEČA FOJNICA

Dr. Bogomir Barbić, v.r.
_____________________________________

Dr. Bogomir Barbić, s.r.
_____________________________________

Broj: 01-05-315-27/14
Fojnica: 13. ožujka 2014. godine

Broj: 01-05-315-27/14
Fojnica: 13.03.2014. godine

Temeljem članka 13. Zakona o načelima
lokalne samouprave („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 49/06), članka 24. Statuta Općine
Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj:
4/08) i članka 80. Poslovnika Općinskog vijeća
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08,
6/10 i 3/12), Općinsko vijeće Fojnica je, na X.
sjednici održanoj dana 13. ožujka 2014. godine
donijelo

Na osnovu člana 13. Zakona o principima
lokalne samouprave („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 49/06), člana 24. Statuta Općine
Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj:
4/08) i člana 80. Poslovnika Općinskog vijeća
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08,
6/10 i 3/12), Općinsko vijeće Fojnica je, na X.
sjednici održanoj dana 13.03.2014. godine
donijelo

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Programa razvoja
zaštite i spašavanja
ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i
drugih nesreća
na području Općine Fojnica za period 2014. –
2018. godina

o davanju saglasnosti na Programa razvoja
zaštite i spašavanja
ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i
drugih nesreća
na području Općine Fojnica za period 2014. –
2018. godina

Članak 1.

Član 1.

Općinsko vijeće Fojnica daje suglasnost na
Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i
materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
na području Općine Fojnica, uz primjedbe:

Općinsko vijeće Fojnica daje saglasnost na
Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i
materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
na području Općine Fojnica, uz primjedbe:

-

da se Programom razvoja zaštite i
spašavanja ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreća na području
Općine Fojnica umjesto predloženog

-

da se Programom razvoja zaštite i
spašavanja ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreća na području
Općine Fojnica umjesto predloženog
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-

-

-

_
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razdoblja 2014. – 2016. godina obuhvati
period 2014. – 2018. godina;
da se na strani 23. Programa, tekst pod
odjeljkom 2.1.4. Privredni potencijali, s
obzirom da je uzet iz nekog drugog
dokumenta, stavi pod navodnike, kao što
se radilo u ostalom dijelu teksta;
da se nastrani 25. Programa pod
odjeljkom 2.1.6. Industrija, riječi: „Nova
pilana „Unipromet“ isprave s obzirom da
firma ima novi naziv;
da se na strani 33. pod odjeljkom 2.2.2.
Zaštita od poplava, Procjena ugroženosti
od poplava i podzemnih voda, pod
alinejom 4. pored riječi: „od Alaupovke
do Pločari Polje, a posebno na lokalitetu
Majdan Zimije“, dodaju i riječi „lokalitet
Ščitovo Polje i Pločari Polje.

Broj 1

-

-

-

14.03.2014. godine

perioda 2014. – 2016. godina obuhvati
period 2014. – 2018. godina;
da se na strani 23. Programa, tekst pod
odjeljkom 2.1.4. Privredni potencijali, s
obzirom da je uzet iz nekog drugog
dokumenta, stavi pod navodnike, kao što
se radilo u ostalom dijelu teksta;
da se nastrani 25. Programa pod
odjeljkom 2.1.6. Industrija, riječi: „Nova
pilana „Unipromet“ isprave s obzirom da
firma ima novi naziv;
da se na strani 33. pod odjeljkom 2.2.2.
Zaštita od poplava, Procjena ugroženosti
od poplava i podzemnih voda, pod
alinejom 4. pored riječi: „od Alaupovke
do Pločari Polje, a posebno na lokalitetu
Majdan Zimije“, dodaju i riječi „lokalitet
Ščitovo Polje i Pločari Polje.

Sastavni dio ovog Zaključka je Programa
razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih
dobara od prirodnih i drugih nesreća na području
Općine Fojnica za period 2014. – 2018. godina

Sastavni dio ovog Zaključka je Programa
razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih
dobara od prirodnih i drugih nesreća na području
Općine Fojnica za period 2014. – 2018. godina

Članak 2.

Član 2.

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

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: 01-05-1464/13
Fojnica: 13. ožujka 2014. godine

Broj: 01-05-1464/13
Fojnica: 13.03.2014. 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 Plan rada i financijski
plan Općinskog izbornog povjerenstva Fojnica za
2014. godinu, Općinsko vijeće Fojnica je, na X.
sjednici održanoj dana 13. ožujka 2014. 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 Plan rada i finansijski
plan Općinske izborne komisije Fojnica za 2014.
godinu, Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13.03.2014. godine, donijelo

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju Plana rada i financijskog plana
Općinskog izbornog povjerenstva Fojnica za
2014. godinu

o usvajanju Plana rada i finansijskog plana
Općinske izborne komisije Fojnica za
2014. godinu

I Općinsko vijeće Fojnica usvaja Plan rada i
financijski plan Općinskog izbornog povjerenstva
Fojnica za 2014. godinu.

I Općinsko vijeće Fojnica usvaja Plan rada i
finansijski plan Općinske izborne komisije
Fojnica za 2014. godinu.

14.03.2014. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 1
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Sastavni dio ovog Zaključka je Plan rada i
financijski plan OIP-a Fojnica za 2014. godinu,
broj: 18/19-2/13 od 20. prosinca 2013. godine.

Sastavni dio ovog Zaključka je Plan rada i
finansijski plan OIK-e Fojnica za 2014. godinu,
broj: 18/19-2/13 od 20.12.2013. godine.

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: 01-05-315-28/14
Fojnica: 13. ožujka 2014. godine

Broj: 01-05-315-28/14
Fojnica: 13.03.2014. 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 akt Službe za društvene
djelatnosti i stambeno komunalne poslove, kao i
očitovanje Povjerenstva za Statut i propise po
istom, Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13. ožujka 2014. 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 akt Službe za društvene
djelatnosti i stambeno komunalne poslove, kao i
očitovanje Komisije za Statut i propise po istom,
Općinsko vijeće Fojnica je, na X. sjednici
održanoj dana 13.03.2014. godine, donijelo

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju stava Povjerenstva za
Statut i propise

o prihvaćanju stava Komisije za
Statut i propise

I. Općinsko vijeće Fojnica (razmatrajući akt
Službe za društvene djelatnosti i stambeno
komunalne poslove, kojim je zatraženo tumačenje
da li članovi Povjerenstva za društvene djelatnosti
mogu odlučivati o raspodjeli sredstava za udruge
u kojima su isti rukovodeće osobe), prihvata stav
koji je po istom aktu zauzelo Povjerenstvo za
Statut i propise, a koji glasi: „Ukoliko je član
povjerenstva istovremeno i član udruge koja je
aplicirala za dodjelu sredstava, taj član se neće
izjašnjavati kod razmatranja aplikacije udruge čiji
je član“.

I. Općinsko vijeće Fojnica (razmatrajući akt
Službe za društvene djelatnosti i stambeno
komunalne poslove, kojim je zatraženo tumačenje
da li članovi Komisije za društvene djelatnosti
mogu odlučivati o raspodjeli sredstava za udruge
u kojima su isti rukovodeća lica), prihvata stav
koji je po istom aktu zauzela Komisija za Statut i
propise, a koji glasi: „Ukoliko je član komisije
istovremeno i član udruženja koje je apliciralo za
dodjelu sredstava, taj član se neće izjašnjavati kod
razmatranja aplikacije udruženja čiji je član“.

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

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

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

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

Broj: 01-05-315-29/14
Fojnica: 13. ožujka 2014. godine

Broj: 01-05-315-29/14
Fojnica: 13.03.2014. 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,

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,

Stranica 46

_

Službene novine Općine Fojnica

6/10 i 3/12), Općinsko vijeće Fojnica je, na X.
sjednici održanoj dana 13. ožujka 2014. godine,
donijelo

Broj 1

15.03.2014. godine

6/10 i 3/12), Općinsko vijeće Fojnica je, na X.
sjednici održanoj dana 13.03.2014. godine,
donijelo

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o zaduženju za izradu prijedloga koje
udruge sa područja Općine Fojnica
su od interesa za Općinu Fojnica

o zaduženju za izradu prijedloga koja
udruženja sa područja Općine Fojnica
su od interesa za Općinu Fojnica

I. Općinsko vijeće Fojnica zadužuje Službu za
društvene djelatnosti i stambeno komunalne
poslove, koja je zadužena da prati rad udruga, da
izradi prijedlog prema Općinskom vijeću Fojnica
koje su udruge sa područja Općine Fojnica od
općeg interesa za Općinu Fojnica, koje će biti
uvrštene u Proračun Općine Fojnica.

I. Općinsko vijeće Fojnica zadužuje Službu za
društvene djelatnosti i stambeno komunalne
poslove, koja je zadužena da prati rad udruženja,
da izradi prijedlog prema Općinskom vijeću
Fojnica koja su udruženja sa područja Općine
Fojnica od općeg interesa za Općinu Fojnica,
koja će biti uvrštena u Budžet Općine Fojnica.

II. Udruge proistekle iz proteklog rata direktno
ulaze u Proračun Općine Fojnica, ne podliježući
natječajnoj proceduri.

II. Udruženja proistekla iz proteklog rata
direktno ulaze u Budžet Općine Fojnica, ne
podliježući konkursnoj proceduri.

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

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

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

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

