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Broj: 01-05-1298-214 

Fojnica: 6. studenog 2014. godine                                                                              

 

        Na temelju  članka 45. Zakona o cestovnom 

prijevozu Kantona Središnja Bosna („Službene 

novine KSB“, broj: 14/13) i Odluke o taksi 

prijevozu, broj: 01-27-362/01 od 28. svibnja 2001. 

godine i članka 24. Statuta Općine Fojnica 

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

4/14) Općinsko vijeće Fojnica je na XV. sjednici 

održanoj dana 6. studenog 2014. godine donijelo 

 

ODLUKU 
o broju  stanovnika kao kriterij  

za određivanjebroja taksi vozila  

na  području općine Fojnica 

 

Članak 1. 

 

        Ovom Odlukom određuje se broj taksi vozila 

na području općine Fojnica, a na temelju broja 

stanovnika kao kriterija  za određivanje broja taksi 

vozila. 

Članak 2. 

 

        Kriterij za broj taksi vozila na području 

općine Fojnica je 600 stanovnika na jedno taksi 

vozilo. 

Članak 3. 

 

        Za provođenje ove Odluke zadužuju se  

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, 

stambeno komunalne poslove i boračko 

invalidsku zaštitu, Služba za gospodarstvo, 

financije i proračun općine Fojnica  i  

Ministarstvo gospodarstva  KSB. 

 

Članak 4. 

 

        Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a naknadno će se objaviti u 

„Službenim novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                      

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                        

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 

________________________________________ 

 

 

Broj: 01-05-1298-3/14 

Fojnica: 6. studenog 2014. godine                                                                              

 

        Na temelju članka 12. Zakona o 

ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u 

Federaciji BiH („Službene novine Federacije 

BiH“, broj: 34/03), i članka 64. Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti Federacije BIH („Službene 

novine Federacije BiH“, broj: 46/10),  člana 24.                                                                        

Broj: 01-05-1298-2/14 

Fojnica: 06.11.2014. godine                                                                                        

         

        Na osnovu  člana 45. Zakona o cestovnom 

prijevozu Srednjobosanskog kantona („Službene 

novine SBK“, broj: 14/13) i Odluke o taksi 

prijevozu broj: 01-27-362/01 od 28.05.2001. 

godine i člana 24. Statuta Općine Fojnica 

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

4/14) Općinsko vijeće Fojnica je na XV. sjednici 

održanoj dana 06.11.2014. godine donijelo 

 

ODLUKU 
o broju  stanovnika kao kriterij  

za određivanje broja taksi vozila  

na  području općine Fojnica 

 

Član 1. 

 

        Ovom Odlukom određuje se broj taksi vozila 

na području općine Fojnica, a na osnovu broja 

stanovnika kao kriterija  za određivanje broja taksi 

vozila. 

Član 2. 

 

        Kriterij za broj taksi vozila na području 

općine Fojnica je 600 stanovnika na jedno taksi 

vozilo. 

Član 3. 

 

        Za provođenje ove Odluke zadužuju se  

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, 

stambeno komunalne poslove i boračko 

invalidsku zaštitu, Služba za privredu, finansije i 

budžet općine Fojnica  i  Ministarstvo privrede 

SBK. 

 

Član 4. 

 

        Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a naknadno će se objaviti u 

„Službenim novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                         

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                       

Dr. Bogomir Barbić, s.r. 

___________________________________ 
 

 

Broj: 01-05-1298-3/14 

Fojnica: 06.11.2014. godine                                                                                        

 

        Na osnovu člana 12. Zakona o ministarskim, 

vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH 

(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 34/03), i 

člana 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije 

BIH („Službene novine Federacije BiH“, broj:        

46/10),člana24. 
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Statuta Općine Fojnica i Odluke o postupcima i 

kriterijima imenovanja na pozicije u reguliranim 

tijelima Općine Fojnica, broj: 01-05-678-6/14 od 

29. svibnja 2014. godine i Odluke o utvrđivanju 

uslova i kriterija za imenovanje na pozicije u 

regulirana tijela općine Fojnica, nakon objave 

natječaja u „Službenim novinama Federacije 

BiH“, broj 50/14 od 25. lipnja 2014. godine i 

provedenog postupka izbora, Općinsko vijeće na 

XV. sjednici održanoj dana, 6. studenog  2014. 

godine donijelo je 

 

 

RJEŠENJE 
O KONAČNOM IMENOVANJU ČLANOVA 

UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE USTANOVE 

ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I 

BANJSKO LIJEČENJE – LJEČILIŠTE 

„REUMAL“ FOJNICA 

 

I. 

 Imenuje se Upravno vijeće Javne ustanove za 

medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje -  

lječilište „Reumal“ Fojnica, u sastavu: 

 

JAKOV GAVRAN, predstavnik Ministarstva 

NERMIN KADRIĆ, predstavnik Utemeljitelja 

RASIM SIJARIĆ, predstavnik Ustanove 

 

II. 

Mandat članova Upravnog vijeća iz točke 

1. ovog Rješenja je 4 (četiri) godine. 

 

 

III. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                           

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 

________________________________________ 

 

 

Statuta Općine Fojnica i Odluke o postupcima i 

kriterijima imenovanja na pozicije u reguliranim 

organima Općine Fojnica, broj: 01-05-678-6/14 

od 29.05.2014. godine i Odluke o utvrđivanju 

uslova i kriterija za imenovanje na pozicije u 

regulirane organe općine Fojnica, nakon objave 

konkursa u „Službenim novinama Federacije 

BiH“, broj 50/14 od 25.06.2014. godine i 

provedenog postupka izbora, Općinsko vijeće na 

XV. sjednici održanoj dana, 06.11.2014. godine 

donijelo je 

 

 

RJEŠENJE 
O KONAČNOM IMENOVANJU ČLANOVA 

UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE 

ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I 

BANJSKO LIJEČENJE – LJEČILIŠTE 

„REUMAL“ FOJNICA 

 

I. 

 Imenuje se Upravni odbor Javne ustanove za 

medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje -  

lječilište „Reumal“ Fojnica, u sastavu: 

 

JAKOV GAVRAN, predstavnik Ministarstva 

NERMIN KADRIĆ, predstavnik Osnivača 

RASIM SIJARIĆ, predstavnik Ustanove 

 

II. 

Mandat članova Upravnog odbora iz tačke 

1. ovog Rješenja je 4 (četiri) godine. 

 

 

III. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                    

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, s.r. 

_____________________________________

Broj:01-05-1298-4/14  

Fojnica: 6. studenog 2014. godine                                                                              

 

        Na temelju članka 10. Odluke o preuzimanju 

utemeljiteljskih prava (Prečišćeni tekst) (Službene 

novine Općine Fojnica“, broj: 3/14), članka 24. 

točka 18. Statuta Općine Fojnica („Službene 

novine Općine Fojnica“, broj: 4/08 i 4/14) i članka 

88. Poslovnika Općinskog vijeća („Službene 

novine Općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12) 

Općinsko vijeće Fojnica je na XV. sjednici 

održanoj dana, 6. studenog 2014. godine donijelo  

 

Broj:01-05-1298-4/14  

Fojnica: 06.11.2014. godine                                                                                        

 

        Na osnovu člana 10. Odluke o preuzimanju 

osnivačkih prava (Prečišćeni tekst) (Službene 

novine Općine Fojnica“, broj: 3/14), člana 24. 

tačka 18. Statuta Općine Fojnica („Službene 

novine Općine Fojnica“, broj: 4/08 i 4/14) i člana 

88. Poslovnika Općinskog vijeća („Službene 

novine Općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12) 

Općinsko vijeće Fojnica je na XV. sjednici 

održanoj dana, 06.11.2014. godine donijel 
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RJEŠENJE 
O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I 

ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA 

 JAVNE USTANOVE ZA MEDICINSKU 

REHABILITACIJU I BANJSKO LIJEČENJE 

– LJEČILIŠTE „REUMAL“ FOJNICA 

 

 

I. 

Zbog isteka mandata predsjedniku i 

članovima Upravnog vijeća Javne ustanove za 

medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje -  

lječilište „Reumal“ Fojnica, razrješuju se dužnosti 

sa danom 6. studenog 2014. godine:  

 

1. Mensur Pašalić, predsjednik Upravnog 

vijeća 

2. Fehim Zečević, član Upravnog vijeća 

3. Dragana Galić, član Upravnog vijeća 

4. Semin Sudžuka, član Upravnog vijeća 

5. Dr. Maida Katana, član Upravnog vijeća. 

 

 

II. 

        Ovo Rješenje će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                     

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                     

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 

________________________________________ 

 

 

Broj:01-49-1074/14 

Fojnica: 6. studenog 2014. godine                                                                              

 

Na temelju članka 24. Statuta Općine 

Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

4/08 i 4/14) i članka 87. Poslovnika Općinskog 

vijeća Fojnica („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12) razmatrajući 

Izvješće o radu Centra za 2013. godinu, Općinsko 

vijeće Fojnica je, na XV. sjednici održanoj  6. 

studenog 2014. godine, donijelo 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o radu  

Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju  

i banjsko liječenje - lječilište „Reumal“ Fojnica 

za 2013. godinu 

 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o radu 

Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i 

banjsko liječenje - lječilište „Reumal“ Fojnica za 

2013. godinu. 

 

 

RJEŠENJE 
O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I 

ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA 

 JAVNE USTANOVE ZA MEDICINSKU 

REHABILITACIJU I BANJSKO LIJEČENJE 

– LJEČILIŠTE „REUMAL“ FOJNICA 

 

 

I. 

Zbog isteka mandata predsjedniku i 

članovima Upravnog odbora Javne ustanove za 

medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje -  

lječilište „Reumal“ Fojnica, razrješuju se dužnosti 

sa danom 06.11.2014. godine:  

 

1. Mensur Pašalić, predsjednik Upravnog 

odbora 

2. Fehim Zečević, člana Upravnog odbora 

3. Dragana Galić, član Upravnog odbora, 

4. Semin Sudžuka, član Upravnog odbora  

5. Dr. Maida Katana, član Upravnog odbora. 

 

 

II. 

        Ovo Rješenje će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                     

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                       

Dr. Bogomir Barbić, s.r. 

________________________________________ 

 

 

Broj: 01-49-1074/14 

Fojnica: 06.11.2014. godine                                                                                        

 

Na osnovu člana 24. Statuta Općine 

Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

4/08 i 4/14) i člana 87. Poslovnika Općinskog 

vijeća Fojnica („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12) razmatrajući 

Izvještaj o radu Centra za 2013. godinu, Općinsko 

vijeće Fojnica je, na XV. sjednici održanoj  

06.11.2014. godine, donijelo 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvještaja o radu  

Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju  

i banjsko liječenje - lječilište „Reumal“ Fojnica 

za 2013. godinu 

 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o radu 

Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i 

banjsko liječenje - lječilište „Reumal“ Fojnica za 

2013. godinu. 



28.11.2014. godine              Službene novine Općine Fojnica                Broj 6                Stranica 5 
 

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o radu 

Centra, Javne ustanove za medicinsku 

rehabilitaciju i banjsko liječenje - lječilište 

„Reumal“ Fojnica za 2013. godinu. 

 

 

II. Zaključak će se objaviti u  „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                  

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                  

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 

________________________________________ 

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o radu 

Centra, Javne ustanove za medicinsku 

rehabilitaciju i banjsko liječenje - lječilište 

„Reumal“ Fojnica za 2013. godinu. 

 

 

II. Zaključak će se objaviti u  „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                      

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                   

Dr. Bogomir Barbić, s.r. 

________________________________________

 

Broj: 01-05-1298-5/14 

Fojnica: 6. studenog 2014. godine                                                                              

 

        Na temelju članka 24. Statuta Općine Fojnica 

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

4/14) 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 i 

usvojenih akata za prvi 6 mjeseci 2014. godine, 

Općinsko vijeće Fojnica je, na XV. sjednici 

održanoj  6. studenog 2014. godine, donijelo 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o realizaciji  

Programa rada Općinskog vijeća i usvojenih 

 akata za prvi 6 mjeseci 2014. godine 

 

                                                                                                                                                                                                          

I.  Općinsko vijeće Fojnica usvaja  Izvješće o 

realizaciji Programa rada Općinskog vijeća 

 i usvojenih akata za prvi 6 mjeseci 2014. godine. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o 

realizaciji Programa rada Općinskog vijeća 

 i usvojenih akata za prvi 6 mjeseci 2014. godine 

 

 

II.  Zaključak će se objaviti u  „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 
PREDSJEDNIK                                                                                         

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                         

Dr. Bogomir Barbi, v.r. 

________________________________________ 
 

Broj: 01-05-1298-5/14 

Fojnica: 06.11.2014. godine                                                                                        

 

        Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica 

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

4/14) 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 i 

usvojenih akata za prvi 6 mjeseci 2014. godine, 

Općinsko vijeće Fojnica je, na XV. sjednici 

održanoj  06.11.2014. godine, donijelo 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvještaja o realizaciji  

Programa rada Općinskog vijeća i usvojenih 

akata za prvi 6 mjeseci 2014. godine 

 

                                                                                                                                                                                                          

I.  Općinsko vijeće Fojnica usvaja  Izvještaj o 

realizaciji Programa rada Općinskog vijeća 

 i usvojenih akata za prvi 6 mjeseci 2014. godine. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o 

realizaciji Programa rada Općinskog vijeća 

 i usvojenih akata za prvi 6 mjeseci 2014. godine. 

 

 

II.  Zaključak će se objaviti u  „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 
PREDSJEDNIK                                                                                           

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, s.r. 

________________________________________

Broj: 01-05-1298-5/14                                                                                   

Fojnica: 6. studenog 2014. godine                                                                                        

 

IZVJEŠĆE 
o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća  

i usvojenih akata  

za prvih 6 mjeseci  2014. godinu 

Broj: 01-05-1298-5/14                                                                                   

Fojnica: 06.11.2014. godine                                                                                        

 

IZVJEŠTAJ 
o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća  

i usvojenih akata  

za prvih 6 mjeseci  2014. godinu 
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I. Programom rada Općinskog vijeća Fojnica za 

2014. godinu, broj: 01-05-315-26/14 od 13. 

ožujka 2014. godine utvrđeno je da se u III. 

KVARTALU ( 1. srpnja 2014. – 30. rujna 2014.) 

razmatra Izvješće o realizaciji Programa rada 

Općinskog vijeća i usvojenih akata za prvih 6 

mjeseci 2014. godine. 

 

        Općinsko vijeće je, kroz izvještajni period 

održalo 3 redovite, 1 izvanrednu i 1 svečanu 

sjednicu. Svoje aktivnosti je zasnivalo na 

Programu rada i utvrđenim točkama dnevnog 

reda, koje su usaglašavane na sjednicama Kolegija 

vijeća, te je realiziralo iste po kvartalima kako 

slijedi: 

 

 

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

godine) 

 

1. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine 

Fojnica; 

2. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne 

građevne cijene m2 korisne stambene 

površine; 

3. Zaključak o usvajanju Izvješća o 

izvršenju Proračuna Općine Fojnica za 

period: 1. siječnja - 31. prosinca 2013. 

godine; 

4. Odluka o usvajanju Proračuna Općine 

Fojnica za period: 1. siječnja – 31. 

prosinca 2014. godine; 

5. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine 

Fojnica za 2014. godinu; 

6. Proračunski kalendar Općine Fojnica za 

izradu i donošenje Proračuna za 2014. 

godinu i okvirnog plana za period 2014. 

– 2016. godine; 

7. Zaključak o usvajanju Izvješća o 

realizaciji Programa rada Općinskog 

vijeća Fojnica za 2013. godinu; 

8. Program rada Općinskog vijeća Fojnica 

za 2014. godinu; 

9. Zaključak o usvajanju Plana rada i 

financijskog plana OIP-a Fojnica za 

2014. godinu; 

10. Informacija o stanju javne sigurnosti na 

području Policijske postaje Fojnica za 

2013. godini; 

11. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 

financijskog izvješća za 2013. godinu JU 

za predškolski odgoj i prosvjetu djece 

Fojnica. 

 

II. KVARTAL  (1. travnja – 30. lipnja 2014. 

godine) 

I. Programom rada Općinskog vijeća Fojnica za 

2014. godinu, broj: 01-05-315-26/14 od 

13.03.2014. godine utvrđeno je da se u III. 

KVARTALU (01.07.2014. – 30.09.2014.) 

razmatra Izvještaj o realizaciji Programa rada 

Općinskog vijeća i usvojenih akata za prvih 6 

mjeseci 2014. godine. 

 

        Općinsko vijeće je, kroz izvještajni period 

održalo 3 redovne, 1 vanrednu i 1 svečanu 

sjednicu. Svoje aktivnosti je zasnivalo na 

Programu rada i utvrđenim tačkama dnevnog 

reda, koje su usaglašavane na sjednicama Kolegija 

vijeća, te je realiziralo iste po kvartalima kako 

slijedi: 

 

 

I. KVARTAL (01.01.– 31.03.2014. godine) 

 

 

1. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine 

Fojnica; 

2. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne 

građevinske cijene m2 korisne stambene 

površine; 

3. Zaključak o usvajanju Izvještaja o 

izvršenju Budžeta Općine Fojnica za 

period: 01.01.- 31.12.2013. godine; 

 

4. Odluka o usvajanju Budžeta Općine 

Fojnica za period: 01.01.– 31.12 2014. 

godine; 

5. Odluka o izvršavanju Budžeta Općine 

Fojnica za 2014. godinu; 

6. Budžetski kalendar Općine Fojnica za 

izradu i donošenje Budžeta za 2014. 

godinu i okvirnog plana za period 2014. – 

2016. godine; 

7. Zaključak o usvajanju Izvještaja o 

realizaciji Programa rada Općinskog 

vijeća Fojnica za 2013. godinu; 

8. Program rada Općinskog vijeća Fojnica za 

2014. godinu; 

9. Zaključak o usvajanju Plana rada i 

finansijskog plana OIK-e Fojnica za 2014. 

godinu; 

10. Informacija o stanju javne sigurnosti na 

području Policijske stanice Fojnica za 

2013. godini; 

11. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i 

finansijskog izvještaja za 2013. godinu JU 

za predškolsko vaspitanje i obrazovanje 

djece Fojnica. 

 

II. KVARTAL  (01.04.– 30.06. 2014. godine) 
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1. Informacija o radu Ispostave za 

zapošljavanje Fojnica za 2013. godinu; 

2. Zaključak o usvajanju Izvješća o 

izvršenju Proračuna Općine Fojnica za 

period: 1. siječnja do 31. ožujka 2014. 

godine. 

 

II. Programom rada Općinskog vijeća za I. i 

II. KVARTAL pored naprijed navedenih 

aktivnosti utvrđeno je i razmatranje i drugih 

materijala, s obzirom da nisu dostavljeni od 

strane ovlaštenih predlagatelja nisu ni 

razmatrani na Općinskom vijeću. 

Isti su navedeni po kvartalima, za koji su 

planirani za razmatranje, redom kako slijedi: 

 

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

godine) 

 

1. Izvješće o radu Općinskog načelnika i 

općinskih službi za upravu za 2013. godinu i 

Program rada za 2014. godinu, 

(obrađivač i  predlagatelj: Općinski načelnik); 

2. Izvješće o radu JU Ljekarna –Apoteka 

Fojnica za 2013. godinu i Program rada za 

2014. godinu, 

(obrađivač: JU Ljekarna –Apoteka Fojnica, 

predlagatelj: predsjednik Upravnog vijeća); 

3. Izvješće o radu JU Dom zdravlja Fojnica za 

2013. godinu i Program rada za 2014. godinu, 

(obrađivač: JU Dom zdravlja Fojnica, 

predlagatelj: predsjednik Upravnog vijeća); 

4. Informacija o stanju u šumama na području 

općine Fojnica, 

(obrađivač i predlagatelj: Odjeljenje 

kantonalne uprave, za Fojničku šumu). 

 

 

II. KVARTAL  (1. travnja – 30. lipnja 2014. 

godine) 

 

1. Izvješće o radu za 2013. godinu 

Vatrogasnog društva Fojnica i Program rada za 

2014.  godinu, 

(obrađivač: Vatrogasno društvo Fojnica, 

predlagatelj: predsjednik Vatrogasnog 

društva); 

2. Izvješćeo radu JKP Šćona d.o.o. Fojnica za  

2013. godinu i Program rada za 2014.  

 godinu, 

(obrađivač: JKP Šćona d.o.o. Fojnica, 

predlagatelj: predsjednik Nadzornog odbora); 

3. Izvješće o radu za 2013. godinu JU za 

medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-

lječilište „Reumal“ Fojnica i Program rada za 

2014. godinu, 

1. Informacija o radu Ispostave za 

zapošljavanje Fojnica za 2013. godinu; 

2. Zaključak o usvajanju Izvještaja o 

izvršenju Budžeta Općine Fojnica za 

period: 01.01.a do 31.03.2014. godine. 

 

 

II. Programom rada Općinskog vijeća za I. i 

II. KVARTAL pored naprijed navedenih 

aktivnosti utvrđeno je i razmatranje i drugih 

materijala, s obzirom da nisu dostavljeni od 

strane ovlaštenih predlagača nisu ni razmatrani 

na Općinskom vijeću. 

Isti su navedeni po kvartalima, za koji su 

planirani za razmatranje, redom kako slijedi: 

 

I. KVARTAL (01.01. – 31.03.2014. godine) 

 

 

1. Izvještaj o radu Općinskog načelnika i 

općinskih službi za upravu za 2013. godinu i 

Program rada za 2014. godinu, 

(obrađivač i  predlagač: Općinski načelnik); 

2. Izvještaj o radu JU Ljekarna –Apoteka 

Fojnica za 2013. godinu i Program rada za 

2014. godinu, 

 (obrađivač: JU Ljekarna –Apoteka Fojnica, 

predlagač: predsjednik Upravnog odbora); 

3. Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Fojnica za 

2013. godinu i Program rada za 2014. godinu, 

(obrađivač: JU Dom zdravlja Fojnica, 

predlagač: predsjednik Upravnog odbora); 

4. Informacija o stanju u šumama na području 

općine Fojnica, 

(obrađivač i predlagač: Odjeljenje kantonalne 

uprave, za Fojničku šumu). 

 

 

II. KVARTAL  (01.04.– 30.06.2014. godine) 

 

 

1. Izvještaj o radu za 2013. godinu 

Vatrogasnog društva Fojnica i Program rada za 

2014.   

godinu, 

(obrađivač: Vatrogasno društvo Fojnica, 

predlagač: predsjednik Vatrogasnog društva); 

2. Izvještaj o radu JKP Šćona d.o.o. Fojnica za  

2013. godinu i Program rada za 2014.  

godinu, 

(obrađivač: JKP Šćona d.o.o. Fojnica, 

predlagač: predsjednik Nadzornog odbora); 

3. Izvještaj o radu za 2013. godinu JU za 

medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje –

lječilište „Reumal“ Fojnica i Program rada za 

2014. godinu, 
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(obrađivač: JU za  medicinsku rehabilitaciju i 

banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica, 

predlagatelj: predsjednik Upravnog vijeća); 

4. Odluka o organizaciji i funkcioniranju zaštite 

od požara na području Općine Fojnica, 

(obrađivač: Služba za civilnu zaštitu i inspekcijski 

nadzor, predlagatelj: Općinski načelnik); 

5. Informacija o raspodjeli sredstava za šport, 

kulturu i nevladine organizacije, 

(obrađivač: Povjerenstvo za društvene djelatnosti, 

predlagatelj: predsjednik Povjerenstva  za 

društvene djelatnosti; 

6. Program utroška sredstava za izgradnju i 

održavanje lokalnih cesta u 2014. godin,i  

(obrađivač: služba za društvene djelatnosti i 

stambeno komunalne poslove, predlagatelj: 

Općinski načelnik); 

7. Odluka o usvajanju Prostornog plana Općine 

Fojnica, 

(obrađivač: Povjerenstvo  za izradu Prostornog 

plana i Služba za urbanizam, graditeljstvo, 

katastar i imovinsko pravne poslove, predlagatelj: 

Općinski načelnik); 

8. Odluka o provođenju Prostornog plana Općine 

Fojnica, 

(obrađivač: Služba za urbanizam, graditeljstvo, 

katastar i imovinsko pravne poslove, predlagatelj: 

Općinski načelnik); 

9. Plan zaštite i spašavanja od požara Općine 

Fojnica u 2014. godini, 

(obrađivač: Služba za civilnu zaštitu i inspekcijski 

nadzor, predlagatelj: Općinski načelnik); 

10.Godišnji plan implementacije Strateškog  plana  

razvoja Općine Fojnica, 

(Obrađivač: povjerenstvo za nadzor 

implementacije Strateškog plana  razvoja Općine 

Fojnica, predlagatelj:  Općinski načelnik). 

 

III. Pored zaduženja na temelju vlastitog 

programa, kroz izvještajni period Općinsko vijeće 

je, kada se za to ukazala potreba i na temelju 

zaprimljenih zahtjeva, razmatralo i druge 

materijale, gdje su se kao obrađivači pojavile 

nadležne službe za upravu, a kao predlagatelj 

Općinski načelnik, odnosno druge ovlaštene 

osobe, tako da su u istom periodu doneseni 

sljedeći akti iz raznih oblasti: 7 odluka, 29 

rješenja, 10 zaključaka, redom kako slijedi: 

1. Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na 

građevnom zemljištu u korist:   

      a)   Vehida Merdžanić, 

b) Almira (Kemal) Hodžić, 

c) Seida (Rifet) Marušić, 

d) Asmira ( Šačir) Luković, 

e) Fikreta (Irfan) Grbić, 

f) Adnana (Hasan) Bašić, 

 (obrađivač: JU za medicinsku rehabilitaciju i 

banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica,, 

predlagatelj: predsjednik Upravnog odbora); 

4. Odluka o organizaciji i funkcionisanju zaštite 

od požara na području Općine Fojnica, 

(obrađivač: Služba za civilnu zaštitu i inspekcijski 

nadzor, predlagač: Općinski načelnik); 

5. Informacija o raspodjeli sredstava za sport, 

kulturu i nevladine organizacije, 

(obrađivač: Komisija za društvene djelatnosti, 

predlagač: predsjednik Komisije za društvene 

djelatnosti; 

6. Program utroška sredstava za izgradnju i 

održavanje lokalnih cesta u 2014. godini,  

(obrađivač: služba za društvene djelatnosti i 

stambeno komunalne poslove, predlagač: 

Općinski načelnik); 

7. Odluka o usvajanju Prostornog plana Općine 

Fojnica, 

(obrađivač: Komisija za izradu Prostornog plana 

i Služba za urbanizam, građenje, katastar i 

imovinsko pravne poslove, predlagač: Općinski 

načelnik); 

8. Odluka o provođenju Prostornog plana Općine 

Fojnica, 

(obrađivač: Služba za urbanizam, građenje, 

katastar i imovinsko pravne poslove, predlagač: 

Općinski načelnik); 

9. Plan zaštite i spašavanja od požara Općine 

Fojnica u 2014. godini, 

(obrađivač: Služba za civilnu zaštitu i inspekcijski 

nadzor, predlagač: Općinski načelnik); 

10. Godišnji plan implementacije Strateškog  

plana  razvoja Općine Fojnica, 

(Obrađivač: Komisija za nadzor implementacije 

Strateškog plana  razvoja Općine Fojnica, 

predlagač:  Općinski načelnik). 

 

III. Pored zaduženja na osnovu vlastitog 

programa, kroz izvještajni period Općinsko vijeće 

je, kada se za to ukazala potreba i na osnovu 

zaprimljenih zahtjeva, razmatralo i druge 

materijale, gdje su se kao obrađivači pojavile 

nadležne službe za upravu, a kao predlagač 

Općinski načelnik, odnosno druga ovlaštena lica, 

tako da su u istom periodu doneseni sljedeći akti 

iz raznih oblasti: 7 odluka, 29 rješenja, 10 

zaključaka, redom kako slijedi: 

1. Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na  

građevinskom zemljištu u korist:   

      a)   Vehida Merdžanić, 

b)  Almira (Kemal) Hodžić, 

c)   Seida (Rifet) Marušić, 

d) Asmira ( Šačir) Luković, 

e) Fikreta (Irfan) Grbić, 

f) Adnana (Hasan) Bašić, 
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g) Adisa (Fuad) Kablar, 

h) Kemala (Omer) Pašić, 

i) Ramiza (Husein) Nuhagić, 

j) Mirsada (Sadik) Ahmetović, 

k) Alije (Faik) Begić, 

l) Kenana (Salih) Ekmeščić, 

m) Munevera (Ragib) Hajdarević, 

n)    Nasira (Fahrudin) Mekić. 

2. Rješenje o imenovanju članova  

Povjerenstva za žalbe, prigovore, predstavke i  

prijedloge;  

3. Zaključak o usvajanju Izvješća o  

provedenim izborima u Mjesnim zajednicama  

Općine Fojnica, izuzev Mjesne zajednice 

Fojnica; 

4. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu 

Povjerenstva za praćenje poštivanja Etičkog  

kodeksa izabranih predstavnika vlasti općine 

Fojnica; 

5. Zaključak o davanju suglasnosti na 

Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i  

materijalnih dobara od prirodnih i drugih 

nesreća na području Općine Fojnica za period 

2014. -2018. godina; 

6. Zaključak o zaduženju za izradu  

prijedloga koja udruženja sa područja Općine 

Fojnica su od interesa za Općinu Fojnica; 

7. Zaključak o prihvaćanju stava  

Povjerenstva za Statut i propise; 

8. Zaključak o prihvaćanju nacrta zakona  

o nabavi, držanju i nošenju oružja i strjeljiva 

uz primjedbe i prijedloge; 

9. Odluka o privremenom upravljanju 

Spomenikom prirode „Prokoško jezero“; 

10. Odluka o utemeljenju Poslovne zone 

„Vranica“ Fojnica; 

11. Odluka o usvajanju Plana upravljanja 

otpadom Općine Fojnica 2014.-2019; 

12. Rješenja o utvrđivanju prava 

vlasništva; 

13. Rješenja o dodjeli na korištenje 

gradskog građevnog zemljišta neposrednom 

pogodbom; 

14. Zaključak o prihvaćanju mišljenja 

Povjerenstva za Statut i propise o provedenim 

izborima  u Mjesnoj zajednici Fojnica;  

15. Zaključak o vračanju na doradu Statuta 

JU Dom zdravlja Fojnica; 

16. Zaključak o vračanju na doradu  

Prijedloga Odluke o komunalnom redu; 

17. Odluka o izmjeni dijela Regulacijskog  

plana „Autobusna stanica“ Fojnica; 

 

g)   Adisa (Fuad) Kablar, 

h) Kemala (Omer) Pašić, 

i) Ramiza (Husein) Nuhagić, 

j) Mirsada (Sadik) Ahmetović, 

k) Alije (Faik) Begić, 

l) Kenana (Salih) Ekmeščić, 

m) Munevera (Ragib) Hajdarević, 

n)    Nasira (Fahrudin) Mekić. 

2. Rješenje o imenovanju članova  

Komisije za žalbe, prigovore, predstavke i 

prijedloge;  

3. Zaključak o usvajanju Izvještaja o  

provedenim izborima u Mjesnim zajednicama  

Općine Fojnica, izuzev Mjesne zajednice 

Fojnica; 

4. Zaključak o usvajanju Izvještaja o 

Radu Komisije za praćenje poštivanja Etičkog  

kodeksa izabranih predstavnika vlasti općine 

Fojnica; 

5. Zaključak o davanju saglasnosti na  

Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i 

materijalnih dobara od prirodnih i drugih 

nesreća na području Općine Fojnica za period 

2014. -2018. godina; 

6. Zaključak o zaduženju za izradu 

prijedloga koja udruženja sa područja Općine 

Fojnica su od interesa za Općinu Fojnica; 

7. Zaključak o prihvaćanju stava 

Komisije za Statut i propise; 

8. Zaključak o prihvaćanju nacrta zakona  

o nabavci, držanju i nošenju oružja i strjeljiva 

uz primjedbe i prijedloge; 

9. Odluka o privremenom upravljanju 

Spomenikom prirode „Prokoško jezero“; 

10. Odluka o osnivanju Poslovne zone 

„Vranica“ Fojnica; 

11. Odluka o usvajanju Plana upravljanja 

otpadom Općine Fojnica 2014.-2019; 

12. Rješenja o utvrđivanju prava  

vlasništva; 

13. Rješenja o dodjeli na korištenje  

gradskog građevinskog zemljišta neposrednom 

pogodbom; 

14. Zaključak o prihvaćanju mišljenja  

Komisije za Statut i propise o provedenim 

izborima  u Mjesnoj zajednici Fojnica;  

15. Zaključak o vračanju na doradu Statuta  

JU Dom zdravlja Fojnica; 

16. Zaključak o vračanju na doradu  

Prijedloga Odluke o komunalnom redu; 

17. Odluka o izmjeni dijela Regulacionog  

plana „Autobusna stanica“ Fojnica; 
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18. Odluka o postupcima i kriterijima  

imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima 

Općine Fojnica; 

19. Odluka o izmjenama i dopunama  

Odluke o preuzimanju utemeljiteljskih prava; 

20. Rješenje o razrješenju predsjednika i  

članova Nadzornog odbora JKP „Šćona“ d.o.o. 

Fojnica; 

21. Rješenje o imenovanju Nadzornog  

odbora JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica; 

22. Rješenje o razrješenju predsjednika i  

članova Upravnog vijeća JU za predškolsko 

odgoj i prosvjetu djece Fojnica; 

23. Rješenje o imenovanju privremenog  

Upravnog vijeća JU za predškolsko odgoj i 

prosvjetu djece Fojnica; 

24. Rješenje o razrješenju predsjednika i  

članova Upravnog vijeća JU „Dom zdravlja“ 

Fojnica; 

25. Rješenje o imenovanju privremenog  

Upravnog vijeća  JU „Dom zdravlja“ Fojnica; 

26. Rješenje o razrješenju predsjednika i  

članova Upravnog vijeća JU 

„Ljekarna/Apoteka“ Fojnica; 

27. Rješenje o imenovanju privremenog  

Upravnog vijeća JU „Ljekarna/Apoteka“ 

Fojnica; 

28. Rješenje o razrješenju člana  

Povjerenstva za proračun, financije i 

ekonomska pitanja; 

29. Rješenje o imenovanju člana  

Povjerenstva za proračun, financije i 

ekonomska pitanja; 

30. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za  

procjenu prometne vrijednosti nekretnine; 

31. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za 

davanje stručne ocjene u postupku izdavanja 

urbanističke suglasnosti; 

32. Zaključak o davanju suglasnosti na  

Statut JU za medicinsku rehabilitaciju i 

banjsko liječenje – lječilište „Reumal“ Fojnica 

(Prečišćeni tekst). 

 

IV. Radu Vijeća u izvještajnom periodu svoj 

doprinosu su dala i stalna radna tijela 

Općinskog vijeća Fojnica, po potrebi su 

održavali radne sjednice, razmatrali 

pripremljene materijale za Vijeće, te zaključke  

sa sjednica u pisanoj formi dostavljali na 

Vijeće. 

 

V. Na temelju iznesenih pokazatelja o 

radu Općinskog vijeća za izvještajni period 

nesporna je činjenica da Vijeće, 

18. Odluka o postupcima i kriterijima  

imenovanja na pozicije u reguliranim organima 

Općine Fojnica; 

19. Odluka o izmjenama i dopunama  

Odluke o preuzimanju osnivačkih prava; 

20. Rješenje o razrješenju predsjednika i  

članova Nadzornog odbora JKP „Šćona“ d.o.o. 

Fojnica; 

21. Rješenje o imenovanju Nadzornog  

odbora JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica; 

22. Rješenje o razrješenju predsjednika i  

članova Upravnog odbora JU za predškolsko 

vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica; 

23. Rješenje o imenovanju privremenog  

Upravnog odbora JU za predškolsko vaspitanje 

i obrazovanje djece Fojnica; 

24. Rješenje o razrješenju predsjednika i  

članova Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ 

Fojnica; 

25. Rješenje o imenovanju privremenog  

Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Fojnica; 

26. Rješenje o razrješenju predsjednika i  

članova Upravnog odbora JU 

„Ljekarna/Apoteka“ Fojnica; 

27. Rješenje o imenovanju privremenog  

Upravnog odbora JU „Ljekarna/Apoteka“ 

Fojnica; 

28. Rješenje o razrješenju člana Komisije  

za budžet, finansije i ekonomska pitanja; 

 

29. Rješenje o imenovanju člana Komisije  

za budžet, finansije i ekonomska pitanja; 

 

30. Rješenje o imenovanju Komisije za  

procjenu prometne vrijednosti nekretnine; 

31. Rješenje o imenovanju Komisije za  

davanje stručne ocjene u postupku izdavanja 

urbanističke saglasnosti; 

32. Zaključak o davanju saglasnosti na  

Statut JU za medicinsku rehabilitaciju i 

banjsko liječenje – lječilište „Reumal“ Fojnica 

(Prečišćeni tekst). 

 

IV. Radu Vijeća u izvještajnom periodu svoj 

doprinosu su dala i stalna radna tijela 

Općinskog vijeća Fojnica, po potrebi su 

održavali radne sjednice, razmatrali 

pripremljene materijale za Vijeće, te zaključke 

sa sjednica u pisanoj formi dostavljali na 

Vijeće.  

 

V.  Na osnovu iznesenih pokazatelja o radu 

Općinskog vijeća za izvještajni period 

nesporna je činjenica da Vijeće, 
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u okviru svojih ovlaštenja, nije u cijelosti 

izvršilo svoje obveze, posebno imajući u vidu 

obveze utvrđene Programom rada Općinskog 

vijeća za drugi kvartal, a za koje su zaduženi 

obrađivači, odnosno predlagatelji, koji nisu na 

vrijeme dostavljali materijal na Općinsko 

vijeće.  

 

       Preporuka Općinskog vijeća je da se u 

narednom periodu ovlašteni obrađivači kao i 

predlagači materijala za Općinsko vijeća 

pridržavaju rokova iz Programa rada te iste 

blagovremeno dostavljaju Stručnoj službi 

Vijeća. 

 
PREDSJEDNIK                                                                                            

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                  

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 

______________________________________ 

 

u okviru svojih ovlaštenja, nije u cijelosti 

izvršilo svoje obaveze, posebno imajući u vidu 

obaveze utvrđene Programom rada Općinskog 

vijeća za drugi kvartal, a za koje su zaduženi 

obrađivači, odnosno predlagatelji, koji nisu na 

vrijeme dostavljali materijal na Općinsko 

vijeće.  

 

        Preporuka Općinskog vijeća je da se u 

narednom periodu ovlašteni obrađivači kao i 

predlagači materijala za Općinsko vijeća 

pridržavaju rokova iz Programa rada te iste 

blagovremeno dostavljaju Stručnoj službi 

Vijeća. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                       

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, s.r. 

______________________________________

Broj: 01-05-1397-3/14 

Fojnica: 27. studenog 2014. godine                                                                            

 

 Na temelju članka 24. stav 2. Zakona o 

javnom-privatnom partnerstvu Kantona 

Središnja Bosna („Službene novine KSB“, 

broj: 13/13.), te članka 8. Zakona o 

ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima  

F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 12/03, 

34/03 i 65/13) i članka 24. Statuta Općine 

Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, 

broj: 4/08 i 4/14), Općinsko vijeće Fojnica je, 

na XVI. sjednici održanoj dana 27. studenog 

2014. godine,  donijelo 

 

 

ODLUKU 
o raspisivanju Javnog natječaja  

za utvrđivanje prijedloga dva (2)  

promjenjiva člana Povjerenstva  

za Javno-privatno partnerstvo  

 

 

Članak 1. 

 

        Donosi se odluka o raspisivanju  Javnog 

natječaja za izbor dva (2) promjenjiva člana 

Povjerenstva za Javno-privatno partnerstvo iz 

lokalne zajednice, Općine Fojnica. 

 

Članak 2. 

 

Broj: 01-05-1397-3/14 

Fojnica: 27.11.2014. godine                                                                                       

 

 Na osnovu člana 24. stav 2. Zakona o 

javnom-privatnom partnerstvu 

Srednjobosanskog kantona („Službene novine 

SBK“, broj: 13/13.), te člana 8. Zakona o 

ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima  

F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 12/03, 

34/03 i 65/13) i člana 24. Statuta Općine 

Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, 

broj: 4/08 i 4/14), Općinsko vijeće Fojnica je, 

na XVI. sjednici održanoj dana 

27.11.2014.godine,  donijelo 

 

 

ODLUKU 
o raspisivanju Javnog konkursa  

za utvrđivanje prijedloga dva (2) 

promjenjiva člana Komisije  

za Javno-privatno partnerstvo  

 

 

Član 1. 

 

        Donosi se odluka o raspisivanju  Javnog 

konkursa za izbor dva (2) promjenjiva člana 

Komisije za Javno- privatno partnerstvo iz 

lokalne zajednice, Općine Fojnica. 

 

Član 2. 
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        Povjerenstvo za Javno-privatno 

partnerstvo imenuje Vlada Kantona, a sastoji 

se od 5 članova od kojih su dva (2) 

promjenjiva člana koje također imenuje Vlada 

Kantona na prijedlog Općinskog vijeća lokalne 

zajednice na čijem se području nalazi projekat 

Javno-privatnog partnerstva.   

 

Članak 3. 

 

        Povjerenstvo za Javno-privatno 

partnerstvo imenuje se na četiri (4) godine, uz 

mogućnost reizbora članova. 

        Povjerenstvu pripada naknada koju na 

prijedlog Ministarstva gospodarstva određuje 

Vlada Kantona.  

Članak 4.   

 

        Kandidati koji se prijavljuju na javni 

natječaj moraju ispunjavati opće uvjete 

propisane Zakonom o ministarskim, vladinim i 

drugim  imenovanjima u Federaciji BiH i 

posebne uvjete utvrđene Zakonom o Javno-

privatnom partnerstvu Kantona Središnja 

Bosna. 

Članak 5. 

 

        Ovlašćuje se Općinski načelnik da raspiše 

Javni natječaj, imenuje Povjerenstvo za izbor, 

koje će provesti proceduru javnog natječaja 

sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i 

drugim imenovanjima Federacije BiH, te 

predložiti Općinskom vijeću rang listu 

uspješnih kandidata na razmatranje i 

odlučivanje.  

 

Članak 6. 

        Javni natječaj iz članka 1.ove odluke 

objavit će se najmanje u „Službenim novinama  

Federacije BiH“, jednom dnevnom listu koji 

izlazi na području BiH i na službenoj web 

stranici Općine Fojnica. 

 

Članak 7. 

        Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 

od dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 

______________________________________ 

       

       Komisiju za Javno-privatno partnerstvo 

imenuje Vlada Kantona, a sastoji se od 5 

članova od kojih su dva (2) promjenjiva člana 

koje također imenuje Vlada Kantona na 

prijedlog Općinskog vijeća lokalne zajednice 

na čijem se području nalazi projekat Javno-

privatnog partnerstva.   

 

Član 3. 

 

        Komisija za Javno-privatno partnerstvo 

imenuje se na četiri (4) godine, uz mogućnost 

reizbora članova. 

        Komisiji pripada naknada koju na 

prijedlog Ministarstva privrede određuje Vlada 

Kantona.  

Član 4.   

 

        Kandidati koji se prijavljuju na javni 

konkurs moraju ispunjavati opće uvjete 

propisane Zakonom o ministarskim, vladinim i 

drugim  imenovanjima u Federaciji BiH i 

posebne uvjete utvrđene Zakonom o javno 

privatnom partnerstvu Srednjobosanskog 

kantona. 

Član 5. 

 

        Ovlašćuje se Općinski načelnik da raspiše 

Javni konkurs, imenuje Komisiju za izbor, koja 

će provesti proceduru javnog konkursa u 

skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i 

drugim imenovanjima Federacije BiH, te 

predložiti Općinskom vijeću rang listu 

uspješnih kandidata na razmatranje i 

odlučivanje.  

 

Član 6. 

        Javni konkurs iz člana 1.ove odluke 

objavit će se najmanje u „Službenim novinama  

Federacije BiH“, jednom dnevnom listu koji 

izlazi na području BiH i na službenoj web 

stranici Općine Fojnica. 

 

Član 7. 

        Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 

od dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                           

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                        

Dr. Bogomir Barbić, s.r. 

______________________________________ 
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Broj: 01-05-1397-4/14 

Fojnica: 27. studenog 2014. godine                                                                            

 
        Na temelju članka 12. Zakona o 

ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima 

u Federaciji BiH („Službene novine Federacije 

BiH“, broj: 34/03), i članka 64. Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti Federacije BIH („Službene 

novine Federacije BiH“, broj: 46/10), članka 

214. Zakona o upravnom postupku („Službene 

novine Federacije BiH“, broj: 2/98 i 48/99), 

članka 24. Statuta Općine Fojnica i Odluke o 

postupcima i kriterijima imenovanja na 

pozicije u reguliranim tijelima Općine Fojnica, 

broj: 01-05-678-6/14 od 29. svibnja 2014. 

godine i Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija 

za imenovanje na pozicije u regulirana tijela 

općine Fojnica, nakon objave natječaja u 

„Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 

50/14 od 25. lipnja 2014. godine i provedenog 

postupka izbora Općinsko vijeće je, na XVI. 

sjednici održanoj dana, 27. studenog  2014. 

godine, donijelo 

RJEŠENJE 
O DOPUNI RJEŠENJA O KONAČNOM 

IMENOVANJU  

ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE 

USTANOVE ZA MEDICINSKU 

REHABILITACIJU I BANJSKO 

LIJEČENJE – LJEČILIŠTE „REUMAL“ 

FOJNICA 

 

I. 

 U Rješenju o konačnom imenovanju 

članova Upravnog vijeća Javne ustanove za 

medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje -  

lječilište „Reumal“ Fojnica, broj: 01-05-1298-

3/14 od 6. studenog 2014. godine, u točci I. 

dodaje se stavak 2. koji glasi:  

„Funkciju predsjednika Upravnog vijeća Javne 

ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko 

liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica obnašat 

će Jakov Gavran, predstavnik Ministarstva.“ 

 

II. 

        Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                         

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 

______________________________________ 

Broj: 01-05-1397-4/14 

Fojnica: 27.11.2014. godine                                                                                       

 

        Na osnovu člana 12. Zakona o 

ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima 

u Federaciji BiH („Službene novine Federacije 

BiH“, broj: 34/03), i člana 64. Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti Federacije BIH („Službene 

novine Federacije BiH“, broj: 46/10), člana 

214. Zakona o upravnom postupku („Službene 

novine Federacije BiH“, broj: 2/98 i 48/99), 

člana 24. Statuta Općine Fojnica i Odluke o 

postupcima i kriterijima imenovanja na 

pozicije u reguliranim organima Općine 

Fojnica, broj: 01-05-678-6/14 od 29.05.2014. 

godine i Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija 

za imenovanje na pozicije u regulirane organe 

općine Fojnica, nakon objave konkursa u 

„Službenim novinama Federacije BiH“, broj 

50/14 od 25.06.2014. godine i provedenog 

postupka izbora Općinsko vijeće je, na XVI. 

sjednici održanoj dana, 27.11.2014. godine, 

donijelo  

RJEŠENJE 
O DOPUNI RJEŠENJA O KONAČNOM 

IMENOVANJU  

ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA 

JAVNE USTANOVE ZA MEDICINSKU 

REHABILITACIJU I BANJSKO 

LIJEČENJE – LJEČILIŠTE „REUMAL“ 

FOJNICA 

 

I. 

 U Rješenju o konačnom imenovanju 

članova Upravnog odbora Javne ustanove za 

medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje -  

lječilište „Reumal“ Fojnica, broj: 01-05-1298-

3/14 od 06.11.2014. godine, u tačci I. dodaje se 

stav 2. koji glasi:  

„Funkciju predsjednika Upravnog odbora 

Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i 

banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica 

obavljat će Jakov Gavran, predstavnik 

Ministarstva.“ 

II. 

        Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                    

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                               

Dr. Bogomir Barbić, s.r. 

______________________________________ 
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Broj:01-05-1397-5/14 

Fojnica: 27. studenog 2014. godine                                                                            

 

         Na temelju članka 24. Statuta Općine 

Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, 

broj: 4/08 i 4/14) i članka 87. Poslovnika 

Općinskog vijeća Fojnica („Službene novine 

Općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12), 

razmatrajući Izvješće o izvršenju proračuna za 

period 1. siječnja do 30. rujna 2014. godine, 

Općinsko vijeće Fojnica je, na XVI. sjednici 

održanoj dana 27. studenog  2014. godine, 

donijelo 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna 

za period: 1. siječnja do 30. rujna 2014. 

godine 

 

I.    Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o 

izvršenju proračuna za period: 1. siječnja do 

30. rujna 2014. godine, uz obvezu da Služba za 

gospodarstvo, financije i proračun prilikom 

dostavljanja narednih izvješća o izvršenju 

proračuna detaljnije obrazloži stavke na kojima 

dođe do prekoračenja ili neizvršenja planiranih 

iznosa.  

 

        Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o 

izvršenju proračuna za period: 1. siječnja do 

30. rujna 2014. godine, broj: 02-14-1367/14 od 

21. listopada 2014. godine 

 

 

II.     Zaključak će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                     

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                        

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 

__________________________________ 

 

Broj: 01-05-1397-6/14 

Fojnica: 27. studenog 2014. godine                                                                            

 

        Na temelju članka 24. točka 3. Statuta 

Općine Fojnica („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 4/08) i članka 87. i 102. 

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica 

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

6/10 i 3/12), Općinsko vijeće Fojnica je, 

razmatrajući Nacrt Proračuna Općine Fojnica 

za period: 1. siječnja  do 31. prosinca 2015.  

 

Broj: 01-05-1397-5/14 

Fojnica: 27.11.2014. godine                                                                                        

 

         Na osnovu člana 24. Statuta Općine 

Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, 

broj: 4/08 i 4/14) i člana 87. Poslovnika 

Općinskog vijeća Fojnica („Službene novine 

Općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12), 

razmatrajući Izvještaj o izvršenju budžeta za 

period 01.01.- 30.09.2014. godine, Općinsko 

vijeće Fojnica je, na XVI. sjednici održanoj 

dana 27.11.2014. godine, donijelo 

 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta 

za period: 01.01.– 30.09.2014. godine 

 

 

I.     Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o 

izvršenju budžeta za period: 01.01.– 

30.09.2014. godine, uz obavezu da Služba za 

privredu, finansije i budžet prilikom 

dostavljanja narednih izvještaja o izvršenju 

budžeta detaljnije obrazloži stavke na kojima 

dođe do prekoračenja ili neizvršenja planiranih 

iznosa.  

 

       Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o 

izvršenju budžeta za period: 01.01. -

30.09.2014. godine, broj: 02-14-1367/14 od 

21.10.2014. godine. 

 

 

II.     Zaključak će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                     

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                       

Dr. Bogomir Barbić, s.r. 

__________________________________ 

 

Broj: 01-05-1397-6/14 

Fojnica: 27.11.2014. godine                                                                                        

 

 Na osnovu člana 24. tačka 3. Statuta 

Općine Fojnica („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 4/08) i člana 87. i 102. 

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica 

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

6/10 i 3/12), Općinsko vijeće Fojnica je, 

razmatrajući Nacrt Budžeta Općine Fojnica za 

period: 01.01.- 31.12.2015. 
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godine; projekcija 2016. i 2017. godine (po 

ekonomskim klasifikacijama) na XVI. sjednici 

održanoj dana 27. studeni 2014. godine, 

donijelo 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju  i stavljanju na javnu raspravu 

Nacrta Proračuna Općine Fojnica  

za period: 1. siječnja do 31. prosinca 2015. 

godine; projekcija 2016. i 2017. godine  

(po ekonomskoj klasifikaciji) 

 

I. Usvaja se Nacrt Proračuna Općine Fojnica 

za period: 1. siječnja do 31. prosinca 2015. 

godine; projekcija 2016. i 2017. godine (po 

ekonomskoj klasifikaciji). 

 

II. Obvezuje se Služba za gospodarstvo, 

financije i proračun da objavi Javni poziv za 

učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Proračuna 

Općine Fojnica za period: 1. siječnja do 31. 

prosinca 2015. godine; projekcija 2016. i 2017. 

godine (po ekonomskoj klasifikaciji), te isti 

stavit na uvid objavom na Web stranici općine 

Fojnica, www.fojnica.ba. 

 

III. Utvrđuje se da su subjekti javne rasprave 

po javnom pozivu iz točke II. ovog Zaključka: 

Općinsko vijeće i njegova radna tijela, 

političke stranke odnosno klubovi vijećnika, 

vijeća MZ-a, građani i udruženja građana sa 

područja Općine Fojnica.  

 

Primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt 

Proračuna iz točke I., naprijed navedeni 

subjekti, dostavljaju u pisanoj formi Službi za 

gospodarstvo, financije i proračun, najkasnije 

do 8. prosinca 2014. godine. 

 

Termin za održavanje Centralne javne rasprave 

o Nacrtu Proračuna Općine Fojnica za period: 

1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine,  

utvrđuje se za dan 11. prosinca 2014. godine. 

 

 

godine; projekcija 2016. i 2017. godine (po 

ekonomskim klasifikacijama) na XVI. sjednici 

održanoj dana 27.11.2014. godine, donijelo 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju  i stavljanju na javnu raspravu 

Nacrta Budžeta Općine Fojnica  

za period: 01.01. - 31.12.2015. godine; 

projekcija 2016. i 2017. godine  

(po ekonomskoj klasifikaciji) 

 

I. Usvaja se Nacrt Budžeta Općine Fojnica za 

period: 01.01.- 31.12.2015. godine; projekcija 

2016. i 2017. godine (po ekonomskoj 

klasifikaciji). 

 

II. Obavezuje se Služba za privredu, finansije i 

budžet da objavi Javni poziv za učešće u javnoj 

raspravi o Nacrtu Budžeta Općine Fojnica za 

period: 01.01.- 31.12.2015. godine; projekcija 

2016. i 2017. godine (po ekonomskoj 

klasifikaciji), te isti stavit na uvid objavom na 

Web stranici općine Fojnica, www.fojnica.ba. 

 

 

III. Utvrđuje se da su subjekti javne rasprave 

po javnom pozivu iz tačke II. ovog Zaključka: 

Općinsko vijeće i njegova radna tijela, 

političke stranke odnosno klubovi vijećnika, 

savjeti MZ-a, građani i udruženja građana sa 

područja Općine Fojnica.  

 

Primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt 

Budžeta iz tačke I., naprijed navedeni subjekti, 

dostavljaju u pisanoj formi Službi za privredu, 

finansije i budžet, najkasnije do 08.12.2014. 

godine. 

 

Termin za održavanje Centralne javne rasprave 

o Nacrtu Budžeta Općine Fojnica 

za period: 01.01.- 31.12.2015. godine,  

utvrđuje se za dan 11.12.2014. godine.

 
IV. Obvezuje se Služba za gospodarstvo, 

financije i proračun da uzimajući u obzir 

dostavljene primjedbe, prijedloge i sugestije, te 

primjedbe iznesene u tijeku rasprave o Nacrtu 

Proračuna na sjednici Vijeća, utvrditi Prijedlog 

Proračuna za period 1. siječnja do 31. prosinca 

2015. godine, te isti dostavi Općinskom vijeću 

na razmatranje i donošenje. 

 

IV. Obavezuje se Služba za privredu, finansije 

i budžet da uzimajući u obzir dostavljene 

primjedbe, prijedloge i sugestije, te primjedbe 

iznesene u toku rasprave o Nacrtu Budžeta na 

sjednici Vijeća, utvrditi Prijedlog Budžeta za 

period 01.01. - 31.12.2015. godine, te isti 

dostavi Općinskom vijeću na razmatranje i 

donošenje. 
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V. Sastavni dio ovoga Zaključka je Nacrt 

Proračuna Općine Fojnica za period: 1. siječnja 

do 31. prosinca 2015. godine; projekcija 2016. 

i 2017. godine (po ekonomskoj klasifikaciji). 

 

VI.  Zaključak će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica 

 

PREDSJEDNIK                                                                              

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Sastavni dio ovoga Zaključka je Nacrt 

Budžeta Općine Fojnica za period: 01.01. -

31.12.2015. godine; projekcija 2016. i 2017. 

godine (po ekonomskoj klasifikaciji). 

 

VI.  Zaključak će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, s.r. 

______________________________________ 

Izdavač: Općinsko vijeće Fojnica 

Fojnica, Bosanska 94  Tel: 030/547-703, Fax: 030/547-711 

  Odgovorni urednik: Snežana Rajić tajnik/sekretar Općinskog vijeća Fojnica  

Grafička priprema i tisak: Općinsko vijeće Fojnica 


