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Broj: 01-05-194-3/15  

Fojnica: 24. veljače 2015. godine                                                                               

 

Na temelju članka 13. stavak 2. alineja 1. Zakona 

o načelima lokalne samouprave Federacije BiH 

(„Službene novine Federacije BiH“, broj:: 49/06), 

članka 128. i 129. Statuta Općine Fojnica 

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

4/14) i članka 105. Poslovnika Općinskog vijeća 

Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

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

XVIII. sjednici održanoj dana 24. veljače 2015. 

godine, donijelo 

 

STATUTARU ODLUKU 
o izmjenama i dopunama 

 Statuta Općine Fojnica 

 

 

Članak 1. 

U Statutu Općine Fojnica broj: 01-05-781-4/08 od 

28. kolovoza 2008. godine u članku 24. stavak 1. 

iza riječi: „glasova“, dodaje se tekst: „i odlučuje o 

njegovim promjenama“. 

 

Članak 2. 

Iza članka 29. dodaje se novi članak 29a. koji 

glasi: 

„Mandat predsjednika Općinskog vijeća traje do 

isteka mandata vijećnika. 

Predsjednik Općinskog vijeća može podnijeti 

ostavku, odnosno može biti razriješen ili 

smijenjen prije isteka mandata odlukom 

Općinskog vijeća koja je donesena 

nadpolovičnom većinom od ukupnog broja 

vijećnika. 

Predsjednik Općinskog vijeća može biti smijenjen 

sa funkcije ako funkciju ne vrši sukladno Ustavu, 

zakonu i Statutu  i u okviru danih ovlaštenja. 

 

Članak 3. 

Članak 38. se mijenja tako da glasi: 

„(1) Načelnika za vrijeme privremene odsutnosti 

ili spriječenosti zamjenjuje dužnosnik ili djelatnik 

općinskog tijela uprave, kojeg on ovlasti. 

(2) U slučaju iz stavka (1), ako načelnik nije 

odredio tko ga mijenja, izbor će izvršiti Općinsko 

vijeće, iz reda općinskih dužnosnika ili djelatnika. 

(3) Dužnost načelnika, u slučaju prestanka 

mandata, u smislu članka 1.10. Izbornog zakona 

BiH, i u slučaju opoziva do ponovnog izbora 

načelnika, vrši osoba izabrana od Općinskog 

vijeća, nadpolovičnom većinom od ukupnog broja 

članova Općinskog vijeća.“ 

 

 

Članak 4. 

 

Broj:01-05-194-3/15  

Fojnica: 24.02.2014. godine                                                                                       

 

Na osnovu člana 13. stav 2. alineja 1. Zakona o 

principima lokalne samouprave Federacije BiH 

(„Službene novine Federacije BiH“, broj:: 49/06), 

člana 128. i 129. Statuta Općine Fojnica 

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

4/14) i člana 105. Poslovnika Općinskog vijeća 

Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

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

XVIII. sjednici održanoj dana 24.02.2015. godine, 

donijelo 

 

STATUTARU ODLUKU 
o izmjenama i dopunama 

 Statuta Općine Fojnica 

 

 

Član 1. 

U Statutu Općine Fojnica broj: 01-05-781-4/08 od 

28.08.2008. godine u članu 24. stav 1. iza riječi: 

„glasova“, dodaje se tekst: „i odlučuje o njegovim 

promjenama“. 

 

Član 2. 

Iza člana 29. dodaje se novi član 29a. koji glasi: 

 

„Mandat predsjednika Općinskog vijeća traje do 

isteka mandata vijećnika. 

Predsjednik Općinskog vijeća može podnijeti 

ostavku, odnosno može biti razriješen ili 

smijenjen prije isteka mandata odlukom 

Općinskog vijeća koja je donesena 

nadpolovičnom većinom od ukupnog broja 

vijećnika. 

Predsjednik Općinskog vijeća može biti smijenjen 

sa funkcije ako funkciju ne vrši u skladu sa 

Ustavom, zakonom i Statutom  i u okviru danih 

ovlaštenja. 

Član 3. 

Član 38. se mijenja tako da glasi: 

„(1) Načelnika za vrijeme privremene odsutnosti 

ili spriječenosti zamjenjuje dužnosnik ili djelatnik 

općinskog organa uprave, kojeg on ovlasti. 

(2) U slučaju iz stava (1), ako načelnik nije 

odredio tko ga mijenja, izbor će izvršiti Općinsko 

vijeće, iz reda općinskih dužnosnika ili djelatnika. 

(3) Dužnost načelnika, u slučaju prestanka 

mandata, u smislu člana 1.10. Izbornog zakona 

BiH, i u slučaju opoziva do ponovnog izbora 

načelnika, vrši osoba izabrana od Općinskog 

vijeća, nadpolovičnom većinom od ukupnog broja 

članova Općinskog vijeća.“ 

 

 

Član 4. 
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U članku 73. umjesto riječi: „predsjednik 

Općinskog vijeća“, treba da stoji: „Općinsko 

vijeće“. 

Članak 5. 

U članku 78. stavak 1. alineja šest riječi: 

„predsjednika“ brisati. 

 

Članak 6. 

Ovlašćuje se Povjerenstvo za Statut i propise 

Općinskog vijeća Fojnica, da sačini prečišćeni 

tekst Statuta Općine Fojnica i Poslovnika 

Općinskog vijeća Fojnica. 

 

Članak 7. 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine 

Fojnica stupa na snagu objavljivanjem u 

„Službenim novinama Općine Fojnica.“ 

 

 

PREDSJEDNIK                                                                                          

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 

________________________________________ 

U članu 73. umjesto riječi: „predsjednik 

Općinskog vijeća“, treba da stoji: „Općinsko 

vijeće“. 

Član 5. 

U članu 78. stav 1. alineja šest riječi: 

„predsjednika“ brisati. 

 

Član 6. 

Ovlašćuje se Komisija za Statut i propise 

Općinskog vijeća Fojnica, da sačini prečišćeni 

tekst Statuta Općine Fojnica i Poslovnika 

Općinskog vijeća Fojnica. 

 

Član 7. 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine 

Fojnica stupa na snagu objavljivanjem u 

„Službenim novinama Općine Fojnica.“ 

 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, s.r. 

__________________________________

Broj: 01-05-194-5/15 

Fojnica: 24. veljače 2015. godine                                                                              

        Na temelju članka 24. i 32. stavak 1. Zakona 

o komunalnim djelatnostima („Službene novine 

KSB“, broj: 13/13), članka 6. Odluke o 

upravljanju zaštićenim područjem Spomenika 

prirode „Prokoško jezero“, Općinsko vijeće 

Fojnica je, na XVIII. sjednici održanoj dana 24. 

veljače 2015. godine, donijelo          

 

ODLUKU 
o komunalnim naknadama, visini naknade i 

način  priključenja na  komunalnu 

infrastrukturu na području zaštićenog 

područja Spomenika prirode  

„Prokoško jezero” 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

        Ovom Odlukom utvrđuje se visina 

komunalne  naknade i postupak priključenja 

izgrađene građevine -  vikend objekta i drugih 

nekretnina  na komunalnu infrastrukturu na 

zaštićenom području Spomenika prirode 

„Prokoško jezero”,  sa rokovima  priključenja. 

 

Broj: 01-05-194-5/15 

Fojnica: 24.02.2015. godine                                                                                        

        Na osnovu člana 24. i 32. stav 1. Zakona o 

komunalnim djelatnostima („Sl. novine SBK“, 

broj: 13/13), člana 6. Odluke o upravljanju 

zaštićenim područjem Spomenika prirode 

„Prokoško jezero“, Općinsko vijeće Fojnica je, na 

XVIII. sjednici održanoj dana 24.02.2015. godine, 

donijelo          

 

ODLUKU 
o komunalnim naknadama, visini naknade i 

način  priključenja na  komunalnu 

infrastrukturu na području zaštičenog 

područja Spomenika prirode  

„Prokoško jezero” 

 

 

I.  OPĆE ODREDBE 

 

Član 1. 

        Ovom Odlukom utvrđuje se visina 

komunalne naknade i postupak priključenja 

izgrađene građevine - vikend objekta i drugih 

nekretnina  na komunalnu infrastrukturu na 

zaštićenom području Spomenika prirode 

„Prokoško jezero”,  sa rokovima  priključenja.
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Članak 2. 

        Pod komunalnom infrastrukturom, u smislu 

ove Odluke, smatraju se: 

1.izgrađeni objekti i uređaji  za javno 

vodosnadbjevanje i  

2. izgrađeni objekti i uređaji  za javnu odvodnju. 

        Pod drugim nekretninama u smislu ove 

Odluke smatra se objekat koji služi isključivo za 

poljoprivrednu djelatnost (katuni,  štale, ograđeni 

torovi za krupnu i sitnu stoku sl.)  

 

Članak 3. 

        Vodne usluge su: 

1. usluge javne vodoopskrbe, 

2. usluge javne odvodnje. 

 

Članak 4. 

        Vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik 

vikend objekta i druge nekretnine kao podnositelj 

zahtjeva za priključenje, odnosno kao budući 

korisnik vodnih usluga obvezan je pridržavati se 

Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga 

koje donosi JKP „Šćona”,  kao javni isporučilac 

vodnih usluga i koji upravlja komunalnom 

infrastrukturom u svom vlasništvu (u daljnjem 

tekstu: Isporučilac).  

 

II.  POSTUPAK PRIKLJUČENJA 

 

Članak 5. 

        Postupak priključenja na komunalnu 

infrastrukturu  pokreće se podnošenjem zahtjeva 

za priključenje. 

        Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik 

vikend objekta, odnosno vlasnik druge nekretnine 

ili zakoniti posjednik vikend objekta, odnosno 

druge nekretnine uz prethodnu pisanu suglasnost 

vlasnika. 

        Zahtjev za priključenje podnosi se 

Isporučiocu vodnih usluga na propisanom 

obrascu. 

Članak 6. 

        Uz zahtjev za priključenje prilaže se dokaz 

da je podnositelj zakoniti posjednik ili da ima 

pisanu suglasnost vlasnika ili da je evidentiran u 

katastru nekretnina općine Fojnica kao posjednik 

izgrađenog vikend objekta 

 

Članak 7. 

        Isporučilac, na temelju  zahtjeva za 

priključenje donosi rješenje o dozvoli priključenja 

za komunalnu infrastrukturu (u daljnjem tekstu: 

rješenje o dozvoli priključenja) ako su za 

priključenje ispunjeni tehnički uvjeti iz Općih i 

tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga 

Isporučioca iz članka 4. ove Odluke i ako je 

zahtjev potpun u smislu članka 6. ove Odluke. 

 

Član 2. 

        Pod komunalnom infrastrukturom, u smislu 

ove Odluke, smatraju se: 

1.izgrađeni objekti i uređaji  za javno 

vodosnadbjevanje i  

2. izgrađeni objekti i uređaji  za javnu odvodnju. 

        Pod drugim nekretninama u smislu ove 

Odluke smatra se objekat koji služi isključivo za 

poljoprivrednu djelatnost (katuni,  štale, ograđeni 

torovi za krupnu i sitnu stoku sl.)  

 

Član 3. 

         Vodne usluge su: 

1. usluge javnog vodosnadbjevanja, 

2. usluge javne odvodnje. 

 

Član 4. 

        Vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik 

vikend objekta i  druge nekretnine kao podnosilac 

zahtjeva za priključenje, odnosno kao budući 

korisnik vodnih usluga obavezan je pridržavati se 

Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga 

koje donosi JKP „Šćona”,  kao javni isporučilac  

vodnih usluga i koji upravlja komunalnom 

infrastrukturom u svom vlasništvu (u daljnjem 

tekstu: Isporučilac).  

 

II.   POSTUPAK PRIKLJUČENJA 

 

Član 5. 

       Postupak priključenja na komunalnu 

infrastrukturu  pokreće se podnošenjem zahtjeva 

za priključenje. 

        Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik 

vikend objekta, odnosno vlasnik druge nekretnine 

ili zakoniti posjednik vikend objekta, odnosno 

druge nekretnine uz prethodnu pisanu saglasnost 

vlasnika. 

        Zahtjev za priključenje podnosi se 

Isporučiocu vodnih usluga na propisanom 

obrascu. 

Član 6. 

        Uz zahtjev za priključenje prilaže se  dokaz 

da je podnosilac zakoniti posjednik ili da ima 

pisanu saglasnost vlasnika ili da je evidentiran u 

katastru nekretnina općine Fojnica kao posjednik 

izgrađenog vikend objekta 

 

Član 7. 

        Isporučilac, na osnovu  zahtjeva za 

priključenje donosi rješenje o dozvoli priključenja 

za komunalnu infrastrukturu (u daljnjem tekstu: 

rješenje o dozvoli priključenja) ako su za 

priključenje ispunjeni tehnički  uvjeti iz Općih i 

tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga 

Isporučioca iz člana 4. ove Odluke i ako je zahtjev 

potpun u smislu člana 6. ove Odluke. 
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        Ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga 

članka, Isporučilac će zahtjev za priključenje 

odbiti. 

        Isporučilac je obvezan o zahtjevu za 

priključenje odlučiti u roku od 30 dana od dana 

prijema zahtjeva za priključenje ili odbiti zahtjev 

pisanim putem. 

 

Članak  8. 

        Podnositelj  zahtjeva za priključenje iz 

članka  5. ove Odluke, dužan je s Isporučiocem 

sklopiti Ugovor o izgradnji priključka na 

komunalnu infrastrukturu. 

        Ugovor o izgradnji priključka obvezno 

sadrži: naziv ugovornih strana, podatke o vikend 

objektu ili drugoj nekretnini koja se priključuje, 

vrstu priključka, cijenu radova priključenja 

utvrđene troškovnikom radova priključenja koji 

čini sastavni dio ugovora (količina i vrsta radova i 

materijala), način plaćanja cijene priključenja, rok 

izvođenja radova priključenja, te odredbu o 

predaji izgrađenoga priključka u vlasništvo 

Isporučioca bez naknade. 

 

Članak 9. 

        Priključenje vikend objekata i drugih 

nekretnina na komunalnu infrastrukturu – javnu 

vodovodnu mrežu i na javnu kanalizacionu mrežu, 

izvodi isključivo Isporučilac, a stvarni trošak 

radova snosi podnositelj zahtjeva za priključenje. 

 

Članak 10. 

         Vlasnik vikend objekta, pored stvarnih 

troškova izgradnje iz članka 8. ove Odluke dužan 

je platiti naknadu za priključenje na komunalnu 

infrastrukturu  za pojedini vodovodni priključak, 

odnosno priključak odvodnje, a koja iznosi 20 % 

od neto prosječne  plaće u Federaciji BiH 

utvrđene za prethodnu godinu. 

        Vlasnik vikend objekta plaća troškove 

priključenja na komunalnu infrastrukturu davaocu 

komunalne usluge koji priključuje građevinu na 

komunalnu infrastrukturu. 

        Naknada za priključenje na komunalne 

vodne građevine prihod je proračuna općine. 

        Prihodi od naknade za priključak koriste se 

za gradnju, odnosno financiranje gradnje 

komunalne infrastrukture  na području zaštićenog 

područja Spomenik prirode „Prokoško jezero“.  

 

Članak 11. 

        Vlasnici drugih  nekretnina koje služe 

isključivo za poljoprivrednu djelatnost ( katuni, 

štale, ograđeni torovi za krupnu i sitnu stoku i sl.) 

oslobođeni su plaćanja naknade   priključenja  na 

komunalnu infrastrukturu.  

 

        Ako nisu ispunjeni uvjeti iz stava 1. ovoga 

člana, Isporučilac će zahtjev za priključenje 

odbiti. 

        Isporučilac je obavezan o zahtjevu za 

priključenje odlučiti u roku od 30 dana od dana 

prijema zahtjeva za priključenje ili odbiti zahtjev 

pisanim putem. 

 

Član  8. 

        Podnosilac  zahtjeva za priključenje iz člana  

5. ove Odluke, dužan je s Isporučiocem sklopiti 

Ugovor o izgradnji priključka na komunalnu 

infrastrukturu. 

        Ugovor o izgradnji priključka obavezno 

sadrži: naziv ugovornih strana, podatke o vikend 

objektu ili drugoj nekretnini koja se priključuje, 

vrstu priključka, cijenu radova priključenja 

utvrđene troškovnikom radova priključenja koji 

čini sastavni dio ugovora (količina i vrsta radova i 

materijala), način plaćanja cijene priključenja, rok 

izvođenja radova priključenja, te odredbu o 

predaji izgrađenoga priključka u vlasništvo 

Isporučioca bez naknade. 

 

Član 9. 

         Priključenje vikend objekata i drugih 

nekretnina na komunalnu infrastrukturu – javnu 

vodovodnu mrežu i na javnu kanalizacionu mrežu, 

izvodi isključivo Isporučilac,  a stvarni trošak 

radova snosi podnosilac zahtjeva za priključenje. 

 

Član 10. 

         Vlasnik vikend objekta,  pored stvarnih 

troškova izgradnje iz člana 8. ove Odluke dužan je 

platiti naknadu za priključenje na komunalnu 

infrastrukturu  za pojedini vodovodni priključak, 

odnosno priključak odvodnje, a koja iznosi 20 % 

od neto prosječne  plaće u Federaciji BiH 

utvrđene za prethodnu godinu. 

        Vlasnik vikend objekta plaća troškove 

priključenja na komunalnu infrastrukturu davaocu 

komunalne usluge koji priključuje građevinu na 

komunalnu infrastrukturu. 

        Naknada za priključenje na komunalne 

vodne građevine prihod je budžeta općine. 

Prihodi od naknade za priključak koriste se za 

gradnju, odnosno finansiranje gradnje komunalne 

infrastrukture na području zaštićenog područja 

Spomenik prirode „Prokoško jezero“. 

  

Član 11. 

        Vlasnici  drugih  nekretnina  koje služe 

isključivo za poljoprivrednu djelatnost ( katuni, 

štale, ograđeni torovi za krupnu i sitnu stoku i  sl.)  

oslobođeni su plaćanja naknade   priključenja  na 

komunalnu infrastrukturu.  
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Članak 12. 

        Podnositelj zahtjeva za priključenje na javnu 

vodovodnu  mrežu obvezan je sam o svom trošku 

izvesti pripremne radove na priključenju vikend 

objekta ili druge nekretnine (iskop, zatrpavanje i 

sl.) sukladno Općim i tehničkim uvjetima 

isporuke vodnih usluga Isporučitelja, zakonima i  

prema pravilima struke. 

        Pripremne radove za priključenje na javnu 

kanalizacionu  mrežu (iskop, zatrpavanje) dužan 

je o svom trošku izvršiti podnositelj zahtjeva, a 

samo priključenje, izvršava isključivo Isporučitelj. 

 

III.  PLAĆANJE KOMUNALNIH NAKNADA 

I ROKOVI PRIKLJUČENJA 

Članak 13. 

        Vlasnik vikend objekta, odnosno posjednik 

druge nekretnine dužan je priključiti svoju 

građevinu na komunalne vodne građevine 

sukladno ovoj Odluci o priključenju, a najkasnije 

u roku od 1 (jedne) godine od dana obavijesti 

Isporučitelja o mogućnosti priključenja. 

 

Članak 14. 

    Obveznici plaćanja  komunalnih 

naknada su vlasnici i posjednici vikend objekata i 

posjednici drugih nekretnina, koja se plaća  

godišnje u  paušalnom iznosu od 40,00 KM 

(četrdeset Konvertibilnih maraka)  u kojoj su 

sadržani troškovi prikupljanja i odvoza smeća, 

održavanje vodo i kanalizacione mreže i drugih 

aktivnosti u obuhvatu zaštićenog područja 

Spomenika prirode „Prokoško jezero”. 

 

 

IV.  ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 15. 

        Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Službenim novinama Općine 

Fojnica“. 

PREDSJEDNIK                                                                                     

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                        

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 

_____________________________________ 

Član 12. 

        Podnosilac zahtjeva za priključenje na javnu 

vodovodnu  mrežu obavezan je sam o svom trošku 

izvesti pripremne radove na priključenju vikend 

objekta ili druge nekretnine (iskop, zatrpavanje i 

sl.) u skladu sa Općim i tehničkim uvjetima 

isporuke vodnih usluga Isporučitelja, zakonima i  

prema pravilima struke. 

        Pripremne radove za priključenje na javnu 

kanalizacionu  mrežu (iskop, zatrpavanje) dužan 

je o svom trošku izvršiti podnosilac zahtjeva, a 

samo priključenje, izvršava isključivo Isporučitelj. 

 

III.  PLAĆANJE KOMUNALNIH NAKNADA 

I ROKOVI PRIKLJUČENJA 

Član 13. 

        Vlasnik vikend objekta, odnosno posjednik 

druge nekretnine dužan je priključiti svoju 

građevinu na komunalne vodne građevine u 

skladu sa  ovom Odlukom o priključenju, a 

najkasnije u roku od 1 (jedne) godine od dana 

obavijesti Isporučitelja o mogućnosti priključenja. 

 

Član 14. 

Obaveznici plaćanja  komunalnih naknada 

su vlasnici i posjednici vikend objekata i 

posjednici drugih nekretnina, koja se plaća  

godišnje u  paušalnom iznosu od 40,00 KM 

(četrdeset Konvertibilnih maraka)  u kojoj su 

sadržani troškovi prikupljanja i odvoza smeća, 

održavanje vodo i kanalizacione mreže i drugih 

aktivnosti u obuhvatu zaštićenog područja 

Spomenika prirode „Prokoško jezero”. 

 

IV.  ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 15. 

        Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

PREDSJEDNIK                                                                                          

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                      

Dr. Bogomir Barbić, s.r. 

______________________________________ 

Broj: 01-05-194-6/15                                                           Broj:  01-05-194-6/15

Fojnica: 24. veljače 2015. godine                                                                                                   

 

        Na temelju članka 18.a Zakona o pečatima 

Kantona Središnja Bosna („Službene novine 

KSB“, broj: 2/97, 3/99, 10/01, 10/02,14/03 i 

10/04), članka 13. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji BiH („Službene novine  

Federacije BiH“, broj: 49/06), članka 24. i 118. 

Statuta Općine Fojnica („Službene novine Općine 

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

Fojnica je, na XVIII. sjednici održanoj 24. veljače 

2015. godine, donijelo 

Fojnica: 24.02.2015. godine      

                                                                                                                             
        Na osnovu člana 18.a Zakona o pečatima 

Srednjobosanskog kantona („Službene novine 

SBK“, broj: 2/97, 3/99, 10/01, 10/02,14/03 i 

10/04), člana 13. Zakona o principima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 

(„Službene novine F BiH“, broj: 49/06), člana 24. 

i 118. Statuta Općine Fojnica („Službene novine 

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

vijeće Fojnica je, na XVIII. sjednici održanoj 

24.02.2015.godine,donijeo
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Web: www.fojnica.ba  **387 (30) 54 77 49 
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27.02.2015.godine              Službene novine Općine Fojnica                Broj 1                Stranica 7 
 

ODLUKU 
o upotrebi, čuvanju i vođenju evidencije 

o pečatima mjesnih zajednica sa područja 

Općine Fojnica 

 

I – OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

        Ovom Odlukom se utvrđuje postupak 

upotrebe, čuvanja i vođenja evidencije o pečatima 

mjesnih zajednica sa područja Općine Fojnica (u 

daljem tekstu: MZ). 

        Mjesne zajednice imaju pečat okruglog 

oblika, prečnika 30 mm sa kružno upisanim 

tekstom Bosna i Hercegovina, Općina Fojnica, a 

vodoravno po sredini pečata velikim slovima 

naziv mjesne zajednice. 

        Oblik, veličina i sadržaj pečata definira se 

odredbama Statuta MZ sukladno Zakonu, Statutu 

Općine Fojnica i ovoj Odluci.  

 

II – UPORABA PEČATA MZ  
 

Članak 2. 

        Pečat MZ koriste tijela MZ - predsjednik i 

Savjet sukladno ovlaštenjima definiranim 

Zakonom, Statutom Općine Fojnica, Statutom MZ 

i ovom Odlukom.  

 Pečatom se potvrđuje autentičnost službenog 

akta i stavlja se sa lijeve strane potpisa osobe  

ovlaštene za potpisivanje službenih akata MZ. 

 

Članak 3.  
 O upotrebi i čuvanju pečata MZ brine se 

predsjednik MZ.  

        Pečat MZ se mora čuvati i upotrebljavati 

tako da se onemogući njegova zlouporaba. 

 

III – VOĐENJE EVIDENCIJE O PEČATIMA 

MZ 

 

Članak 4. 

        Nadležna općinska Služba vodi evidenciju o 

pečatima MZ. Evidencija se vodi u obliku knjige 

tvrdih korica sa numeracijom stranica. 

        Knjigu evidencije ovjerava Općinski 

načelnik. 

 

Članak 5. 

        Podaci o evidenciji o pečatima unose se 

kemijskom olovkom, čitkim rukopisom, a unosi ih 

ovlašteni službenik ili namještenik Općine.  

       Evidencija sadrži sljedeće podatke: Naziv 

MZ, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje i 

predstavljanje MZ, oblik, prečnik i sadržaj pečata,  

ODLUKU 
o upotrebi, čuvanju i vođenju evidencije 

 o pečatima mjesnih zajednica sa područja 

Špćine Fojnica 

 

I – OPĆE ODREDBE 

 

Član 1. 

        Ovom Odlukom se utvrđuje postupak 

upotrebe, čuvanja i vođenja evidencije o pečatima 

mjesnih zajednica sa područja općine Fojnica (u 

daljem tekstu: MZ). 

        Mjesne zajednice imaju pečat okruglog 

oblika, prečnika 30 mm sa kružno upisanim 

tekstom Bosna i Hercegovina, Općina Fojnica, a 

vodoravno po sredini pečata velikim slovima 

naziv mjesne zajednice. 

        Oblik, veličina i sadržaj pečata definiše se 

odredbama Statuta MZ u skladu sa Zakonom, 

Statutom Općine Fojnica i ovom Odlukom.  

 

II – UPOTREBA PEČATA MZ  
 

Član 2. 

        Pečat MZ koriste organi MZ - predsjednik i 

Savjet u skladu s ovlaštenjima definisanim 

Zakonom, Statutom Općine Fojnica, Statutom MZ 

i ovom Odlukom.  

        Pečatom se potvrđuje autentičnost službenog 

akta i stavlja se sa lijeve strane potpisa lica 

ovlaštenog za potpisivanje službenih akata MZ. 

 

Član 3.  
O upotrebi i čuvanju pečata MZ brine se 

predsjednik MZ.  

        Pečat MZ se mora čuvati i upotrebljavati 

tako da se onemogući njegova zloupotreba. 

 

III – VOĐENJE EVIDENCIJE O PEČATIMA 

MZ 

 

Član 4. 

        Nadležna općinska Služba vodi evidenciju o 

pečatima MZ. Evidencija se vodi u obliku knjige 

tvrdih korica sa numeracijom stranica. 

        Knjigu evidencije ovjerava Općinski 

načelnik. 

 

Član 5. 

        Podaci o evidenciji o pečatima unose se 

hemijskom olovkom, čitkim rukopisom, a unosi ih 

ovlašteni službenik ili namještenik Općine.  

        Evidencija sadrži sljedeće podatke: Naziv 



 

  

MZ, ime i prezime lica ovlaštenog za zastupanje i 

predstavljanje MZ, oblik, prečnik i sadržaj pečata,  
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IV – POSTUPAK UNIŠTENJA I IZRADA 

NOVOG PEČATA MZ 

 

Članak 6. 

        U slučaju istrošenosti, oštećenja ili iz drugih 

razloga ako je pečat MZ postao neupotrebljiv, 

predsjednik MZ, a na temelju Odluke Savjeta MZ, 

podnosi Zahtjev Općinskom načelniku za 

uništenje pečata. Zahtjev mora biti detaljno 

obrazložen sa točno navedenim razlozima zbog 

kojih je pečat neupotrebljiv. 

 Općinski načelnik imenuje Povjerenstvo koje 

provodi proceduru i uništenje pečata MZ. 

 

Članak 7. 

 Po uništenju pečata MZ, Općinski načelnik 

daje Suglasnost predsjedniku MZ za izradu novog 

pečata. Proceduru izrade i primopredaje novog 

pečata provodi nadležna općinska Služba. 

 Pečat se izrađuje u ovlaštenoj pečatoreznici. 

 

Članak 8. 

 U slučaju nestanka pečata MZ, predsjednik 

MZ dužan je odmah prijaviti nestanak pečata 

Ministarstvu unutarnjih poslova i nadležnoj 

općinskoj Službi. 

 Nestali pečat se smatra nevažećim od dana 

oglašavanja na oglasnoj ploči, Službenim 

novinama i Službenoj stranici Općine Fojnica. 

 Izrada novog pečata MZ umjesto nestalog se 

provodi sukladno članku 7. ove Odluke s tim da 

će ovaj pečat biti posebno označen.  

 U slučaju kasnijeg pronalaženja nevažećeg 

pečata isti će se uništiti po postupku i na način 

definiran člankom 6. ove Odluke. 

 

V– PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 9. 

 Nadležna općinska Služba će u roku od 60 

dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, 

napraviti Službenu evidenciju o pečatima MZ sa 

područje općine Fojnica sukladno članku 4. i 5. 

ove Odluke. 

Članak 10. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

                                                                                     

PREDSJEDNIK                                                                                            

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                   

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 

________________________________________ 

IV – POSTUPAK UNIŠTENJA I IZRADA 

NOVOG PEČATA MZ 

 

Član 6. 

 U slučaju istrošenosti, oštećenja ili iz drugih 

razloga ako je pečat MZ postao neupotrebljiv, 

predsjednik MZ, a na osnovu Odluke Savjeta MZ, 

podnosi Zahtjev Općinskom načelniku za 

uništenje pečata. Zahtjev mora biti detaljno 

obrazložen sa tačno navedenim razlozima zbog 

kojih je pečat neupotrebljiv. 

 Općinski načelnik imenuje Komisiju koja 

provodi proceduru i uništenje pečata MZ. 

 

Član 7. 

 Po uništenju pečata MZ, Općinski načelnik 

daje Saglasnost predsjedniku MZ za izradu novog 

pečata. Proceduru izrade i primopredaje novog 

pečata provodi nadležna općinska Služba. 

 Pečat se izrađuje u ovlaštenoj pečatoreznici. 

 

Član 8. 

 U slučaju nestanka pečata MZ, predsjednik 

MZ dužan je odmah prijaviti nestanak pečata 

Ministarstvu unutrašnjih poslova i nadležnoj 

općinskoj Službi. 

 Nestali pečat se smatra nevažećim od dana 

oglašavanja na oglasnoj tabli, Službenim 

novinama i Službenoj stranici Općine Fojnica. 

 Izrada novog pečata MZ umjesto nestalog se 

provodi u skladu sa članom 7. ove Odluke s tim 

da će ovaj pečat biti posebno označen.  

 U slučaju kasnijeg pronalaženja nevažećeg 

pečata isti će se uništiti po postupku i na način 

definisan članom 6. ove Odluke. 

 

V– PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Član 9. 

 Nadležna općinska Služba će u roku od 60 

dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, 

napraviti Službenu evidenciju o pečatima MZ sa 

područje općine Fojnica u skladu sa članom 4. i 5. 

ove Odluke. 

Član 10. 

 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:01-05-194-7/15 

Fojnica: 24. veljače 2015. godine                                                                               

 

        Na temelju članka 7. Zakona o stvarnim 

pravima („Službene novine Federacije BiH“, 

broj: 66/13) i članka 24. Statuta Općine 

Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, 

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

predmetu utvrđivanja statusa javnog dobra - 

put,  na XVIII. sjednici održanoj dana 24. 

veljače 2015. godine, donijelo 

 

ODLUKU 
o utvrđivanju statusa nepokretnosti  

javno dobro – nekategorizirani put 

 

 

Članak 1. 

        Utvrđuje se da  služi javnom dobru – 

nekategorizirani put  nepokretnost: 

 

- k.č. 187/6, nekategorizirani put, površine 

390 m2, javno dobro  – nekategorizirani put. 

 

Članak 2. 

        Na temelju ove Odluke katastarsko 

knjižni ured  izvršit će otpis dijela k.č. 194 

„Zemljište uz zgradu Vatrogasnog doma“ u 

površini 70 m2 i otpis dijela k.č. 1975 

„Fojnička rijeka“ u površini od 320 m2, i upis - 

prijepis u katastarsko knjižni uložak parcele iz 

članka 1. ove Odluke, javno dobro - 

nekategorizirani put,  sa pravom raspolaganja u 

korist Općine Fojnica. 

 

Članak 3. 

        Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objavljivanja u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 
 

PREDSJEDNIK                                                                            

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                       

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 

______________________________________ 

Broj: 01-05-194-5/15 

Fojnica: 24.02.2015. godine                                                                                        

 

        Na osnovu člana 7. Zakona o stvarnim 

pravima („Službene novine Federacije BiH“, 

broj: 66/13) i člana 24. Statuta Općine Fojnica 

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

i 4/14) Općinsko vijeće Fojnica je, u predmetu 

utvrđivanja statusa javnog dobra - put,  na 

XVIII. sjednici održanoj dana 24.02.2015. 

godine, donijelo 

 

ODLUKU 
o utvrđivanju statusa nepokretnosti  

javno dobro – nekategorisani put 

 

 

Član 1. 

        Utvrđuje se da  služi javnom dobru – 

nekategorisani put  nepokretnost: 

 

- k.č. 187/6, nekategorisani put, površine 390 

m2, javno dobro  – nekategorisani put. 

 

Član 2. 

Na osnovu ove Odluke katastarsko 

knjižni ured  izvršit će otpis dijela k.č. 194 

„Zemljište uz zgradu Vatrogasnog doma“ u 

površini 70 m2 i otpis dijela k.č. 1975 

„Fojnička rijeka“ u površini od 320 m2, i upis - 

prijepis u katastarsko knjižni uložak parcele iz 

člana 1. ove Odluke, javno dobro - 

nekategorisani put,  sa pravom raspolaganja u 

korist Općine Fojnica. 

 

Član 3. 

        Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 

od dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, s.r. 

______________________________________

 
Broj: 01-05-194-8/15 

Fojnica: 24. veljače 2015. godine                                                                             

                                                                                                                          

Na temelju članka 44.  Zakona o građevnom 

zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, 

broj: 25/03), članka 363. stavak 3. točka 5. 

Zakona o stvarnim pravima („Službene novine 

Federacije BiH“, broj: 66/13), članka 24. 

stavak 1. točka 7. Statuta Općine Fojnica 

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

i 4/14), Općinsko vijeće Fojnica je, na XVIII.  

Broj: 01-05-194-8/15 

Fojnica: 24.02.2015. godine                                                                                       

                                                                                                                 

Na osnovu člana 44.  Zakona o građevinskom 

zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, 

broj: 25/03), člana 363. stav 3. tačka 5. Zakona 

o stvarnim pravima („Službene novine 

Federacije BiH“, broj: 66/13),  člana 24. stav 1. 



 

  

tačka 7.  Statuta Općine Fojnica („Službene 

novine Općine Fojnica“, broj: 4/08 i 

4/14),Općinsko vijeće Fojnica je, na XVIII. 
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sjednici održanoj dana 24. veljače  2015. 

godine, donijelo 
 

RJEŠENJE 
 

1. Salihu Salčinović iz Fojnice dodjeljuje 

se na korištenje neposrednom 

pogodbom, radi oblikovanja građevne 

parcele gradsko građevno zemljište,  

dio k.č. 194, pravo raspolaganja 

Općina Fojnica,  ukupne  površine 27 

m2. 

 

2. Za dodijeljeno zemljište iz točke 1. 

ovog rješenja korisnik je dužan platiti 

naknadu u iznosu od: 27 m2 x 30,00 

KM = 810,00 KM (osamsto deset 

Konvertibilnih maraka) na žiro račun 

općine broj: 338 920 220 836 7582, 

šifra općine 030, vrsta prihoda 721121, 

u roku od 15 dana od dana prijema 

rješenja. 

 

3. Na zemljištu iz točke 1. ovog rješenja, 

nakon plaćanja naknade iz točke 2. 

ovog rješenja, po pravomoćnosti ovog 

rješenja, Katastarsko knjižni ured 

Općine Fojnica izvršit će uknjižbu 

prava korištenja u korist Saliha 

Salčinović iz Fojnice. 

 

4. Troškove postupka – taksa za 

donošenje rješenja u visini od 50,00 

KM i naknadu za vršenje usluga 

katastra nekretnina u iznosu od 200,00 

KM Salih Salčinović je dužan uplatiti 

na žiro račun broj: 338 920 220 836 

7582, vrsta prihoda 722131. 

 

O b r a z l o ž e nj  e 

 

Salih Salčinović iz Fojnice podnio je zahtjev 

Službi za urbanizam, graditeljstvo, katastar i 

imovinsko pravne poslove općine Fojnica za 

rješavanje imovinsko pravnih poslova, 

odnosno utvrđivanju granične linije između 

građevne parcele k.č. 193, vlasništvo 

imenovanog, sa jedne strane i katastarske 

parcele k.č. 194, vlasništvo Općine Fojnica, sa 

druge strane. 

Postupajući po zahtjevu imenovanog održana 

je usmena rasprava na licu mjesta i izvršen  

sjednici održanoj dana 24.02.2015. godine 

donijelo 

 

RJEŠENJE 
 

1. Salčinović Salihu iz Fojnice dodjeljuje 

se na korištenje neposrednom 

pogodbom, radi oblikovanja 

građevinske parcele gradsko 

građevinsko zemljište,  dio k.č. 194, 

pravo raspolaganja Općina Fojnica,  

ukupne  površine 27 m2. 

 

2. Za dodijeljeno zemljište iz tačke 1. 

ovog rješenja korisnik je dužan platiti 

naknadu u iznosu od: 27 m2 x 30,00 

KM = 810,00 KM (osamsto deset 

Konvertibilnih maraka) na žiro račun 

općine broj: 338 920 220 836 7582, 

šifra općine 030, vrsta prihoda 721121, 

u roku od 15 dana od dana prijema 

rješenja. 

 

3. Na zemljištu iz tačke 1. ovog rješenja, 

nakon plaćanja naknade iz tačke 2. 

ovog rješenja, po pravosnažnosti ovog 

rješenja, Katastarsko knjižni ured 

Općine Fojnica izvršit će uknjižbu 

prava korištenja u korist Salčinović 

Saliha iz Fojnice. 

 

4. Troškove postupka – taksa za 

donošenje rješenja u visini od 50,00 

KM i naknadu za vršenje usluga 

katastra nekretnina u iznosu od 200,00 

KM Salčinović Salih je dužan uplatiti 

na žiro račun broj: 338 920 220 836 

7582, vrsta prihoda 722131. 

 

O b r a z l o ž e nj  e 

 

 Salčinović Salih iz Fojnice podnio je zahtjev 

Službi za urbanizam, građenje, katastar i 

imovinsko pravne poslove općine Fojnica za 

rješavanje imovinsko pravnih poslova, 

odnosno utvrđivanju granične linije između 

građevinske parcele k.č. 193, vlasništvo 

imenovanog, sa jedne strane i katastarske 



 

  

parcele k.č. 194, vlasništvo Općine Fojnica, sa 

druge strane. 

Postupajući po zahtjevu imenovanog održana 

je usmena rasprava na licu mjesta i izvršen  

 

27.02.2015. godine          Službene novine Općine Fojnica           Broj 1             Stranica 11 
 

uviđaj, na parceli k.č. 193, vlasništvo 

podnositelja zahtjeva izgrađen je stambeno 

porodični objekat sa pomoćnim objektima. 

Građevna parcela k.č. 193, vlasništvo Saliha 

Salčinović, od parcele k.č. 194, vlasništvo 

Općine Fojnica odvojena je i  ograđena  

coklom po kojoj je urađena željezna ograda. 

Izvršenim premjeravanjem utvrđeno je da je 

Salih Salčinović prilikom gradnje ograde 

izašao iz granica svoje građevne parcele, te 

obuhvatio i dio građevne parcele na kojoj 

nema pravo vlasništva u površini od 27 m2. 

Člankom 44. Zakona o građevnom zemljištu 

propisana je nadležnost za dodjelu 

neizgrađenog građevno  zemljišta radi 

izgradnje Općinskom vijeću uz pravičnu 

naknadu. 

 

Kako je novim Zakonom o stvarnim pravima, 

koji se počeo primjenjivati od mjeseca marta 

2014. godine utvrđeno, člankom 363. stavak 3. 

točka 5., da se radi oblikovanja građevne 

parcele može neposrednom pogodbom 

dodjeljivati zemljište u vlasništvu jedinica 

lokalne samouprave, odlučeno je kao u 

dispozitivu ovog rješenja. 

 

Odredba točke 2.  dispozitiva rješenja o visini  

naknade za dodijeljeno zemljište, određena je 

sukladno odredbama članka 363. Zakona o 

stvarnim pravima kojim je propisano da se 

iznos naknade za zemljište utvrđuje prema 

tržišnoj cijeni. 

 

Troškovi postupka su obračunati sukladno 

tarifnim naknada pod točkom 2.1.1. Odluke o 

izmjeni Odluke  o naknadama za vršenje 

usluga iz oblasti premjera i katastra 

(„Službene novine Federacije  BiH“,  broj: 

59/14). 

Iznos naknade na temelju takse na ovo rješenje 

određen je sukladno Odluci o općinskim 

administrativnim taksama. 

 

Na temelju izloženog odlučeno je kao u 

dispozitivu ovog rješenja. 

 

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali 

se može pokrenuti upravni spor podnošenjem 

tužbe Kantonalnom sudu u Novom Travniku u 

roku od 30 dana od dana prijema rješenja. 

Tužba se podnosi neposredno Sudu u dva 

primjerka. 

uviđaj, na parceli k.č. 193, vlasništvo 

podnosioca zahtjeva izgrađen je stambeno 

porodični objekat sa pomoćnim objektima. 

Građevinska parcela k.č. 193, vlasništvo 

Salčinović Saliha, od parcele k.č. 194, 

vlasništvo Općine Fojnica odvojena je i 

ograđena  coklom po kojoj je urađena željezna 

ograda. Izvršenim premjeravanjem utvrđeno je 

da je Salčinović Salih prilikom gradnje ograde 

izašao iz granica svoje građevinske parcele, te 

obuhvatio i dio građevinske parcele na kojoj 

nema pravo vlasništva u površini od 27 m2. 

Članom 44. Zakona o građevinskom zemljištu 

propisana je nadležnost za dodjelu 

neizgrađenog građevinskog zemljišta radi 

izgradnje općinskom vijeću uz pravičnu 

naknadu. 

 

Kako je novim Zakonom o stvarnim pravima, 

koji se počeo primjenjivati od mjeseca marta 

2014. godine utvrđeno, član 363. stav 3. tačka 

5., da se radi oblikovanja građevinske parcele 

može neposrednom pogodbom dodjeljivati 

zemljište u vlasništvu jedinica lokalne 

samouprave, odlučeno je kao u dispozitivu 

ovog rješenja. 

 

Odredba tačke 2.  dispozitiva rješenja o visini  

naknade za dodijeljeno zemljište, određena je 

u skladu sa odredbama člana 363. Zakona o 

stvarnim pravima kojim je propisano da se 

iznos naknade za zemljište utvrđuje prema 

tržišnoj cijeni. 

 

Troškovi postupka su obračunati u skladu sa 

tarifama naknada pod tačkom 2.1.1. Odluke o 

izmjeni Odluke  o naknadama za vršenje 

usluga iz oblasti premjera i katastra 

(„Službene novine Federacije BiH“,  broj: 

59/14). 

Iznos naknade na osnovu takse na ovo rješenje 

određen je u skladu sa Odlukom o općinskim 

administrativnim taksama. 

 

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u 

dispozitivu ovog rješenja. 

 

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali 

se može pokrenuti upravni spor podnošenjem 



 

  

tužbe Kantonalnom sudu u Novom Travniku u 

roku od 30 dana od dana prijema rješenja. 

Tužba se podnosi neposredno Sudu u dva 

primjerka. 
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DOSTAVLJENO: 

 

- Podnositelju zahtjeva 

- Službi za urbanizam, graditeljstvo,  

katastar i imovinsko-pravne poslove 

- Služba za gospodarstvo, proračun i 

financije 

- Evidenciji  

- A/a                                                                              

PREDSJEDNIK         .                                                                         

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                              

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 

______________________________________ 

 

DOSTAVLJENO: 

 

- Podnositelju zahtjeva 

- Službi za urbanizam, građenje,  

katastar i imovinsko-pravne poslove 

- Služba za privredu, finansije i budžet 

- Evidenciji  

- A/a                  

                                                             

PREDSJEDNIK     .                                                                         

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                             

Dr. Bogomir Barbić, s.r. 

______________________________ 

 

Broj:01-05-194-9/15 

Fojnica: 24. veljače 2015. godine                                                                               

 

Na temelju članka 36. Okvirnog zakona o 

predškolskom odgoju i prosvjeti u Bosni i 

Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 

88/07), članka 12. Zakona o ministarskim, 

vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji 

BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 

34/03),  članka 24. Statuta Općine Fojnica 

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

i 4/14), 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: 104/14 od 24. prosinca 2014. 

godine i provedenog postupka izbora, 

Općinsko vijeće je, na XVIII. sjednici održanoj 

dana 24. veljače 2015. godine, donijelo 

 

RJEŠENJE 
O KONAČNOM IMENOVANJU 

ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA  

JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKI 

ODGOJ  I PROSVJETU 

 DJECE FOJNICA 

 

I. 

Imenuje se Upravno vijeće Javne ustanove 

Predškolski odgoj i prosvjetu djece Fojnica, u 

sastavu: 

 

AMELA ORMAN, predsjednik -  

predstavnik Utemeljitelja, 

 

Broj: 01-05-194-9/15 

Fojnica: 24.02.2015.godine                                                                                         

 

Na osnovu člana 36. Okvirnog zakona o 

predškolskom vaspitanju i obrazovanju u 

Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, 

broj: 88/07), člana 12. Zakona o ministarskim, 

vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji 

BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 

34/03), člana 24. Statuta Općine Fojnica 

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

i 4/14), 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: 104/14 od 24.12.2014. 

godine i provedenog postupka izbora, 

Općinsko vijeće je, na XVIII. sjednici održanoj 

dana, 24.02.2015. godine, donijelo  

 

RJEŠENJE 
O KONAČNOM IMENOVANJU 

ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA  

JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKO  

VASPITANJE I OBRAZOVANJE  

DJECE FOJNICA 

 

I. 



 

  

Imenuje se Upravni odbor Javne ustanove 

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece 

Fojnica, u sastavu: 

 

AMELA ORMAN, predsjednik -  

predstavnik Osnivač, 
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ALMASA MUHAREMOVIĆ, član - 

predstavnik Ustanove,  

 

MUBINA OMERBEGOVIĆ, član - 

predstavnik Vijeća roditelja. 

 

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. 

______________________________________ 

 

 

ALMASA MUHAREMOVIĆ, član - 

predstavnik Ustanove, 

 

MUBINA OMERBEGOVIĆ, član - 

predstavnik Vijeća roditelja. 

 

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: 01-05-194-10/15  

Fojnica: 24. veljače 2015. godine                                                                              

 

Na temelju članka 12. Zakona o ministarskim, 

vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji 

BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 

34/03), članka 64.Zakona o zdravstvenoj zaštiti 

Federacije BiH („Službene novine Federacije 

BiH“, broj: 46/10), članka 24. Statuta Općine 

Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, 

broj: 4/04 i 4/14), 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 

104/14 od 24. prosinca 2014. godine i 

provedenog postupka izbora, Općinsko vijeće 

je, na XVIII. sjednici održanoj dana 24. veljače 

2015. godine, donijelo 

 

RJEŠENJE 
O KONAČNOM IMENOVANJU 

ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA  

JAVNE USTANOVE  

DOM ZDRAVLJA FOJNICA 

 

I. 

Imenuje se Upravno vijeće Javne ustanove 

Dom zdravlja Fojnica, u sastavu: 

Broj: 01-05-194-10/15  

Fojnica: 24.02.2015. godine                                                                                        

 

Na osnovu člana 12. Zakona o ministarskim, 

vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji 

BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 

34/03),  člana 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti 

Federacije BiH („Službene novine Federacije 

BiH“, broj: 46/10), člana 24. Statuta Općine 

Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, 

broj: 4/08 i 4/14), 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“, bro:j 

104/14 od 24.12.2014. godine i provedenog 

postupka izbora, Općinsko vijeće je, na XVIII. 

sjednici održanoj dana, 24.02.2015. godine, 

donijelo 

 

RJEŠENJE 
O KONAČNOM IMENOVANJU 



 

  

ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA 

JAVNE USTANOVE  

DOM ZDRAVLJA FOJNICA 

 

I. 

Imenuje se Upravni odbor Javne ustanove 

Dom zdravlja Fojnica, u sastavu: 
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BOGOMIR BARBIĆ, predsjednik - 

predstavnik Utemeljitelja, 

 

JUSUF ZUKA, član - predstavnik 

Ustanove,  

 

DŽENITA SALČINOVIĆ, član - 

predstavnik Ministarstva. 

 

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 FOJNIC                                                                                                          

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 

______________________________________ 

 

  

BOGOMIR BARBIĆ, predsjednik - 

predstavnik Osnivača, 

 

JUSUF ZUKA, član - predstavnik 

Ustanove,  

 

DŽENITA SALČINOVIĆ, član - 

predstavnik Ministarstva. 

 

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: 01-05-1543/15                                                                                        

Fojnica: 24. veljače 2015. godine                                                                              

 

Na temelju članka 63. stavak 3. Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti („Službene novine 

Federacije BiH“, broj: 46/10), 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 Odluku o izmjenama 

i dopunama Statut Javne ustanove za 

medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje – 

lječilište „Reumal“ Fojnica (PREČIŠĆENI 

TEKST) Općinsko vijeće Fojnica je, na XVIII. 

sjednici održanoj 24.02.2015. godine, donijelo 

 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti 

na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Javne ustanove 

za medicinsku rehabilitaciju  

i banjsko liječenje – lječilište  

„Reumal“ Fojnica (PREČIŠĆENI TEKST) 

 

I. Daje se suglasnost na Odluku o 

izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove  

za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje  

Broj: 01-05-1543/15                                                                                        

Fojnica: 24.02. 2015. godine                                                                               

 

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti („Službene novine 

Federacije BiH“, broj: 46/10), 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 Odluku o izmjenama 

i dopunama Statut Javne ustanove za 

medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje – 

lječilište „Reumal“ Fojnica (PREČIŠĆENI 

TEKST) Općinsko vijeće Fojnica je, na XVIII. 

sjednici održanoj 24.02.2015. godine, donijelo 

 

ZAKLJUČAK 
o davanju saglasnosti  

na Odluku o izmjenama i dopunama  

Statuta Javne ustanove 

za medicinsku rehabilitaciju  



 

  

i banjsko liječenje – lječilište 

 „Reumal“ Fojnica (PREČIŠĆENI TEKST) 

 

I. Daje se saglasnost na Odluku o izmjenama i 

dopunama Statuta Javne ustanove  za 

medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje –  
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lječilište „Reumal“ Fojnica (PREČIŠĆENI 

TEKST), broj: 05-5476/14 od 22. prosinca 

2014. godine, koji je donesen od strane 

Upravnog vijeća Javne ustanove, na sjednici 

održanoj 22. prosinca 2014. godine, uz 

primjedbe koje je na Odluku dalo Povjerenstvo 

za Statut i propise Općinskog vijeća Fojnica  

 

Obvezuje se Stručna služba Javne ustanove  za 

medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje – 

lječilište „Reumal“ Fojnica da primjedbe 

Povjerenstva za Statut i propise, broj: 01-05-

sl/15 od 16. veljače 2015. godine, ugradi u 

Odluku te istu dostavi Općinskom vijeću 

Fojnica na uvid. 

 

II.  Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  osmog 

dana od dana objavljivanja u  „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

                               

PREDSJEDNI                                                                                           

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 

______________________________________ 

 

lječilište „Reumal“ Fojnica (PREČIŠĆENI 

TEKST), broj: 05-5476/14 od 22.12.2014. 

godine, koji je donesen od strane Upravnog 

odbora Javne ustanove, na sjednici održanoj 

22.12.2014. godine, uz primjedbe koje je na 

Odluku dala Komisija za Statut i propise 

Općinskog vijeća Fojnica  

 

Obavezuje se Stručna služba Javne ustanove  

za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje 

– lječilište „Reumal“ Fojnica da primjedbe 

Komisije za Statut i propise, broj: 01-05-sl/15 

od 16.02.2015. godine, ugradi u Odluku te istu 

dostavi Općinskom vijeću Fojnica na uvid. 

 

 

II. Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  osmog 

dana od dana objavljivanja u  „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

                    

PREDSJEDNIK                                                                                            

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                  

Dr. Bogomir Barbić, s.r. 

______________________________________ 

Broj: 01-14-1532/14 

Fojnica: 24. veljače 2015. 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 i Financijsko 

izvješće Općinskog izbornog povjerenstva za 

izbornu 2014. godinu, Općinsko vijeće Fojnica 

je, na XVIII. sjednici održanoj dana  24. 

veljače 2015. godine, donijelo 

 

ZAKLJUČAK 
 o usvajanju Izvješća o radu  

i Financijskog izvješća 

Općinskog izbornog povjerenstva Fojnica  

za izbornu  2014. godinu 

 

I  Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o 

rada i Financijsko izvješće Općinskog 

izbornog povjerenstva Fojnica za izbornu 

2014. godinu. 

 

 Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o 

rada Općinskog izbornog povjerenstva Fojnica  

Broj: 01-14-1532/14 

Fojnica: 24.02.2015. 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 rada i Finansijski 

izvještaj Općinske izborne komisije Fojnica za 

izbornu 2014. godinu, Općinsko vijeće Fojnica 

je, na XVIII. sjednici održanoj dana 

24.02.2015. godine, donijelo 

 

ZAKLJUČAK 
 o usvajanju Izvještaja o radu 

 i Finansijskog izvještaja  

Općinske izborne komisije Fojnica  

za izbornu  2014. godinu 

 



 

  

I.  Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o 

rada i Finansijski izvještaj Općinske izborne 

komisije Fojnica za izbornu 2014. godinu. 

 

 

 Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o 

rada Općinske izborne komisije Fojnica 
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za 2014. godinu, broj 224-2/14 od 18. prosinca 

2014. godine  i Financijsko izvješće Općinske 

izborne komisije Fojnica za izbornu 2014. 

godinu, broj: 225-2/14 od 18. prosinca 2014. 

godine.  

 

II. Zaključak će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                             

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                          

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 

______________________________________ 

 

 

za 2014. godinu, broj 224-2/14 od 18.12.2014. 

godine  i Finansijski izvještaj Općinske izborne 

komisije Fojnica za izbornu 2014. godinu, 

broj: 225-2/14 od 18.12.2014. godine.  

 

 

II. Zaključak će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                      

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                         

Dr. Bogomir Barbić, s.r. 
_________________________________________

 

Broj: 01-05-194-11/15                                                                                                   

Fojnica: 24. veljače 2015. 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 Fojnica za 2014. 

godinu, Općinsko vijeće Fojnica je, na XVIII. 

sjednici održanoj dana 24. veljače 2015.  

godine, donijelo 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o realizaciji  

Programa rada  

Općinskog vijeća Fojnica za 2014. godinu 

 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o 

realizaciji Programa rada Općinskog vijeća 

Fojnica za 2014. godinu. 

 

 Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće  o 

realizaciji Programa rada Općinskog vijeća 

Fojnica za 2014. godinu. 

 

II. Zaključak će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                           

OPĆINSKOG VIJEČA FOJNICA                                                                                                  

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 

______________________________________ 

 

 

 

 

Broj: 01-05-194-11/15                                                                                                   

Fojnica: 24.02.2015. 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 Fojnica za 2014. 

godinu, Općinsko vijeće Fojnica je, na XVIII. 

sjednici održanoj dana 24.02.2015. godine, 

donijelo 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvještaja o realizaciji 

Programa rada  

Općinskog vijeća Fojnica za 2014. godinu 

 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o 

realizaciji Programa rada Općinskog vijeća 

Fojnica za 2014. godinu. 

 

 Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj  o 

realizaciji Programa rada Općinskog vijeća 

Fojnica za 2014. godinu. 

 

II. Zaključak će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK 



 

  

OPĆINSKOG VIJEČA FOJNICA                                                                                                

Dr. Bogomir Barbić, s.r. 

______________________________________ 
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Broj:01-05-194-11/15                                                                             

Fojnica: 24. veljače 2015. godine                                                                               

 

IZVJEŠĆE  
o realizaciji Programa rada  

Općinskog vijeća Fojnica za 2014. godinu 

 

Program rada Općinskog  vijeća Fojnica za 

2014. godinu, usvojen je na X. sjednici 

održanoj dana 13. ožujka 2014.godine. 

 

Sukladno odredbama Poslovnika Općinskog 

vijeća Fojnica Kolegij Općinskog vijeća je 

dužan podnijeti izvješće o realizaciji Programa 

rada Vijeća. 

Svoju  aktivnost u izvještajnom periodu 

Općinsko vijeće je zasnovalo na utvrđenim 

ustavnim, zakonskim, statutarnim i 

poslovničkim obvezama i programskim 

zadacima iz svoje nadležnosti kao i iz 

društveno-ekonomskog razvoja Općine 

Fojnica. 

Rad Vijeća se odvijao kroz vlastiti Program 

rada i utvrđene zadatke, koji su bili temelj, a 

dopunjavan je sa onim programskim zadacima 

koji su se neposredno ticali Općine Fojnica. 

Pored rada na temelju vlastitog programa, 

životne potrebe građana nametale su i pitanja 

koja su bila predmet rasprava i donošenja 

odgovarajućih odluka Vijeća. 

 

U izvještajnom periodu, od 1. siječnja  do 31. 

prosinca 2014. godine, Općinsko vijeće je 

održalo 8 redovitih, 1 izvanrednu i 1 svečanu 

sjednicu na kojima su donesene odluke, 

rješenja, zaključi, izvješća, informacije, 

planovi, programi i drugi akti, planirano po 

kvartalima, utvrđenim Programom rada 

Općinskog vijeća Fojnica za 2013. godinu,  

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  

 

Broj:01-05-194-11/15                                                                            

Fojnica: 24.02.2015. godine                                                                                        

 

IZVJEŠTAJ  
o realizaciji Programa rada  

Općinskog vijeća Fojnica za 2014. godinu 

 

Program rada Općinskog  vijeća Fojnica za 

2014. godinu, usvojen je na X. sjednici 

održanoj dana 13.03.2014.godine. 

 

U skladu sa odredbama Poslovnika Općinskog 

vijeća Fojnica Kolegij Općinskog vijeća je 

dužan podnijeti izvještaj o realizaciji Programa 

rada Vijeća. 

Svoju  aktivnost u izvještajnom periodu 

Općinsko vijeće je zasnovalo na utvrđenim 

ustavnim, zakonskim, statutarnim i 

poslovničkim obavezama i programskim 

zadacima iz svoje nadležnosti kao i iz 

društveno-ekonomskog razvoja Općine 

Fojnica. 

Rad Vijeća se odvijao kroz vlastiti Program 

rada i utvrđene zadatke, koji su bili osnova, a 

dopunjavan je sa onim programskim zadacima 

koji su se neposredno ticali Općine Fojnica. 

Pored rada na osnovu vlastitog programa, 

životne potrebe građana nametale su i pitanja 

koja su bila predmet rasprava i donošenja 

odgovarajućih odluka Vijeća. 

 

U izvještajnom periodu, od 01.01. do 

31.12.2014. godine, Općinsko vijeće je održalo 

8 redovnih, 1 vanrednu i 1 svečanu sjednicu na 

kojima su donesene odluke, rješenja, zaključi, 

izvještaji, informacije, planovi, programi i 

drugi akti, planirano po kvartalima, utvrđenim 

Programom rada Općinskog vijeća Fojnica za 

2013. godinu,  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 
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      za period: 1. siječnja do 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. godinu; 

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) 

 

1. Izvješće o radu za 2013. godinu JU za 

medicinsku rehabilitaciju i banjsko 

liječenje –lječilište „Reumal“ Fojnica 

i Program rada za 2014. godinu; 

2. Informacija o radu Ispostave za 

zapošljavanje Fojnica za 2013.godinu; 

3. Zaključak o usvajanju Izvješća o 

izvršenju Proračuna Općine Fojnica 

za period: 1. siječnja do 31. ožujka  

2014. godine. 

 

III. - KVARTAL (1. srpnja 2014. – 30. rujna 

2014.) 

 

              za period: 01.01.- 31.12.2013. godine; 

 

4. Odluka o usvajanju Budžeta 

OpćineFojnica 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. godinu; 

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) 

 

 

1. Izvještaj o radu za 2013. godinu JU za  

     medicinsku rehabilitaciju i banjsko  

     liječenje –lječilište „Reumal“ Fojnica i  

     Program rada za 2014. godinu; 

2. Informacija o radu Ispostave za 

zapošljavanje Fojnica za 2013. godinu; 

3. Zaključak o usvajanju Izvještaja o 

izvršenju Budžeta Općine Fojnica za 

period: 01.01. do 31.03.2014. godine. 

 

 

 

III. - KVARTAL (01.07.2014. – 30.09.2014.) 

 

 

1. Zaključak o usvajanju Izvješća o 

izvršenju Proračuna za period 1. 

siječnja do 30. lipnja 2014. godine. 

 

IV. - KVARTAL (1. listopada 2014. – 31. 

prosinca 2014.) 

 

 



 

  

1. Zaključak o usvajanju Izvještaja o 

izvršenju Budžeta za period 01.01. do 

30.06.2014. godine. 

 

IV. - KVARTAL (01.10.2014. – 31.12. 2014.) 
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1. Odluka o utvrđivanu Proračuna Općine 

Fojnica za period 1. siječnja do 31. 

prosinca 2015. godine (po ekonomskoj 

klasifikaciji); 

2. Odluka o izvršavanju Proračuna 

Općine Fojnica za 2015. godinu; 

3. Zaključak o usvajanju Izvješća o 

realizaciji Programa rada Općinskog 

vijeća i usvojenih akata za prvi 6 

mjeseci 2014. godine; 

4. Zaključak o usvajanju Izvješća o 

izvršenju proračuna za period: 1. 

siječnja –30. rujna 2014. godine; 

5. Zaključak o usvajanju i stavljanju na 

javnu raspravu Nacrta Proračuna 

Općine Fojnica za period: 1. siječnja – 

31. prosinca 2015. godine; projekcija 

2016. i 2017. godine (po ekonomskoj 

klasifikaciji); 

6. Proračunski kalendar Općine Fojnica 

za izradu i donošenje proračuna za 

2015. godinu i okvirnog plana za 

period 2015. – 2017. godine. 

 

II. Programom rada Općinskog vijeća za 

2014. godinu 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). 

1. Odluka o utvrđivanu Budžeta Općine 

Fojnica za period 01.01. do 

31.12.2015. godine (po ekonomskoj 

klasifikaciji); 

2. Odluka o izvršavanju Budžeta Općine 

Fojnica za 2015. godinu; 

3. Zaključak o usvajanju Izvještaja o 

realizaciji Programa rada Općinskog 

vijeća i usvojenih akata za prvi 6 

mjeseci 2014. godine; 

4. Zaključak o usvajanju Izvještaja o 

izvršenju budžeta za period: 01.01.–

30.09.2014. godine; 

5. 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); 

 

6. Budžetski kalendar Općine Fojnica za 

izradu i donošenje budžeta za 2015. 

godinu i okvirnog plana za period 

2015. – 2017. godine. 

 

II. Programom rada Općinskog vijeća za 

2014. godinu 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). 
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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. Izvješće o 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); 

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. godini,  

(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). 

 

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); 

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). 
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III. KVARTAL  (1. srpnja – 30. rujna 2014. 

godine) 

 

1. Odluka o izmjenama i dopunama 

Odluke o građevnom zemljištu, 

(obrađivač: Služba za urbanizam, 

graditeljstvo, katastar i imovinsko pravne 

poslove, predlagatelj: Općinski načelnik); 

2. Informacija o stanju poslovanja 

privrednih, fizičkih i drugih osoba i 

informacija od AHIP-a o stanju 

gospodarstva u Općini Fojnica, 

(obrađivač: Služba za gospodarstvo, financije i 

proračun, predlagatelj:  Općinski načelnik); 

3. Izvješće o radu Povjerenstva 

Općinskog vijeća Fojnica za prvih 

6 mjeseci 2014.godine 

(obrađivač: Povjerenstva Općinskog vijeća, 

predlagatelj: Predsjednik Općinskog vijeća). 

 

IV. - KVARTAL (1. listopada 2014. – 31. 

prosinca 2014.) 

 

1. Odluka o gradnji garaža, drvarnica i 

nadziđivanju potkrovlja u užem 

urbanom području, 

(obrađivač: Služba za urbanizam, 

graditeljstvo, katastar i imovinsko pravne 

poslove, predlagatelj: Općinski načelnik); 

2. Program rada Općinskog načelnika i 

općinski službi za 2015. godinu; 

(obrađivač i predlagatelj: Općinski načelnik); 

3. Program rada Općinskog vijeća 

Fojnica za 2015. godinu, 

(obrađivač: Predsjednik i tajnica Općinskog 

vijeća, predlagatelj: Kolegij Općinskog 

vijeća). 

 

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: 15 

odluka, 32 rješenja, 13 zaključaka, redom kako 

slijedi: 

1. Rješenja o utvrđivanju prava 

vlasništva na građevnom zemljištu u 

korist:   

III. KVARTAL  (01.07.– 30.09.2014. godine) 

 

 

1. Odluka o izmjenama i dopunama 

Odluke o građevinskom zemljištu, 

(obrađivač: Služba za urbanizam, građenje, 

katastar i imovinsko pravne poslove, 

predlagač: Općinski načelnik); 

2. Informacija o stanju poslovanja 

privrednih, fizičkih i drugih lica i 

informacija od AHIP-a o stanju 

privrede u Općini Fojnica, 

(obrađivač: Služba za privredu, finansije i 

budžet, predlagač:  Općinski načelnik); 

3. Izvještaji o radu Komisija Općinskog 

vijeća Fojnica za prvih 6 mjeseci 2014. 

godine, 

 

(obrađivač: Komisije Općinskog vijeća, 

predlagač: Predsjednik Općinskog vijeća). 

 

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

 

 

1. Odluka o gradnji garaža, drvarnica i 

nadziđivanju potkrovlja u užem 

urbanom području, 

(obrađivač: Služba za urbanizam, građenje, 

katastar i imovinsko pravne poslove, 

predlagač: Općinski načelnik); 

2. Program rada Općinskog načelnika i 

općinski službi za 2015. godinu; 

(obrađivač i predlagač: Općinski načelnik); 

3. Program rada Općinskog vijeća 

Fojnica za 2015. godinu, 

(obrađivač: Predsjednik i tajnica Općinskog 

vijeća, predlagač: Kolegij Općinskog vijeća). 

 

 

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: 15 

odluka, 32 rješenja, 13 zaključaka, redom kako 

slijedi: 

1. Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva 

na građevinskom zemljištu u korist:   
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      a)   Vehida Merdžanić, 

b) Almira (Kemal) Hodžić, 

c) Seida (Rifet) Marušić, 

d) Asmira ( Šačir) Luković, 

e) Fikreta (Irfan) Grbić, 

f) Adnana (Hasan) Bašić, 

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 nabavci, 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; 

 

a) Vehida Merdžanić, 

b) Almira (Kemal) Hodžić, 

c) Seida (Rifet) Marušić, 

d) Asmira ( Šačir) Luković, 

e) Fikreta (Irfan) Grbić, 

f) Adnana (Hasan) Bašić, 

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; 
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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; 

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 

predškolski odgoj i prosvjetu djece 

Fojnica; 

23. Rješenje o imenovanju privremenog 

Upravnog vijeća JU za predškolski 

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; 

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; 

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; 
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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); 

33. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu 

Javne ustanove za medicinsku 

rehabilitaciju i banjsko liječenje – 

Lječilište „Reumal“ Fojnica za 2013. 

godinu; 

34. Odluka o komunalnom redu; 

35. Odluka o izmjenama i dopuna Odluke 

o utvrđivanju naziva ulica na području 

Općine Fojnica; 

36. Odluka o dopuni Odluke o pristupanju 

izradi prostornog plana uređenja 

Općine Fojnica; 

37. Odluka o usvajanju Prostorne osnove 

Prostornog plana Općine Fojnica; 

38. Statutarna Odluka o izmjenama i 

dopunama Statuta Općine Fojnica; 

39. Odluka o utemeljenju prava građenja; 

40. Odluka o izmjeni dopunama Odluke o 

radnom vremenu; 

41. Odluka o promjeni statuta 

nepokretnosti u općoj upotrebi; 

42. Zaključak o davanju suglasnosti na 

Statut javne ustanove Dom zdravlja 

Fojnica; 

43. Zaključak o usvajanju Rebalansa 

proračuna za 2014. godinu; 

44. Odluka o broju stanovnika kao 

kriteriju za određivanje broja taksi 

vozila na području Općine Fojnica; 

45. Odluka o raspisivanju javnog natječaja 

za utvrđivanje prijedloga dva (2) 

promjenjiva člana Povjerenstva za 

javno privatno partnerstvo; 

46. Rješenje o razrješenju predsjednika i 

članova Upravnog vijeća Javne 

ustanove za medicinsku rehabilitaciju i 

banjsko liječenje – Lječilište „Reumal“ 

Fojnica; 

47. Rješenje o konačnom imenovanju 

članova Upravnog vijeća Javne 

ustanove za medicinsku rehabilitaciju i 

banjsko liječenje – Lječilište  „Reumal 

„Fojnica; 

48. Rješenje o dopuni Rješenje o 

konačnom imenovanju članova 

 

 

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); 

33. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu 

Javne ustanove za medicinsku 

rehabilitaciju i banjsko liječenje – 

Lječilište „Reumal“ Fojnica za 2013. 

godinu; 

34. Odluka o komunalnom redu; 

35. Odluka o izmjenama i dopuna Odluke 

o utvrđivanju naziva ulica na području 

Općine Fojnica; 

36. Odluka o dopuni Odluke o pristupanju 

izradi prostornog plana uređenja 

Općine Fojnica; 

37. Odluka o usvajanju Prostorne osnove 

Prostornog plana Općine Fojnica; 

38. Statutarna Odluka o izmjenama i 

dopunama Statuta Općine Fojnica; 

39. Odluka o osnivanju prava građenja; 

40. Odluka o izmjeni dopunama Odluke o 

radnom vremenu; 

41. Odluka o promjeni statuta 

nepokretnosti u općoj upotrebi; 

42. Zaključak o davanju saglasnosti na 

Statut javne ustanove Dom zdravlja 

Fojnica; 

43. Zaključak o usvajanju Rebalansa 

budžeta za 2014. godinu; 

44. Odluka o broju stanovnika kao 

kriteriju za određivanje broja taksi 

vozila na području Općine Fojnica; 



 

  

45. Odluka o raspisivanju javnog konkursa 

za utvrđivanje prijedloga dva (2) 

promjenjiva člana Komisije za javno 

privatno partnerstvo; 

46. Rješenje o razrješenju predsjednika i 

članova Upravnog odbora Javne 

ustanove za medicinsku rehabilitaciju i 

banjsko liječenje – Lječilište „Reumal“ 

Fojnica; 

47. Rješenje o konačnom imenovanju 

članova Upravnog odbora Javne 

ustanove za medicinsku rehabilitaciju i 

banjsko liječenje – Lječilište  „Reumal 

„Fojnica; 

48. Rješenje o dopuni Rješenje o 

konačnom imenovanju članova  
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Upravnog vijeća Javne ustanove za 

medicinsku rehabilitaciju i banjsko 

liječenje – lječilište „Reumal“ Fojnica. 

 

Naprijed navedene odluke kao i drugi akti koje je 

donijelo Općinsko vijeće u 2014. godini su 

sukladno Statutu Općine Fojnica objavljeni u 

„Službenim novinama Općine Fojnica“, koje su 

putem web stranice Općine Fojnica dostupne 

svim građanima Općine Fojnica. 

 

IV. U realizaciji Programa rada Općinsko 

vijeće je ostvarilo suradnju sa radnim tijelima 

Općinskog vijeća, Općinskim službama za 

upravu, Općinskim načelnikom, Javnim 

poduzećima, Javnim ustanovama, Policijskom 

postajom, Ispostavom za zapošljavanje, te 

predstavnicima sredstava informiranja, koji su 

redovito izvještavali javnost o aktivnostima 

Općinskog vijeća Fojnica. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                            

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                        

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 
______________________________________ 

 

Broj: 01-05-194-12/15 

Fojnica: 24. veljače 2015. godine                                                                              

 

        Na temelju 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 4/14) 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 XVIII. sjednici 

održanoj  dana 24. veljače 2015. godine,  

donijelo 

 

PROGRAM RADA 
Općinskog vijeća Fojnica za 2015. godinu 

 

         Programom rada Općinskog vijeća 

Fojnica za 2015. godinu utvrđuju se poslovi, 

zadaci i pitanja iz nadležnosti Općinskog 

vijeća koja će se raspravljati, razmatrati i 

usvajati na sjednicama Općinskog vijeća 

Fojnica u 2015. godini. Osim navedenog, ovim 

Programom se utvrđuju i nosioci poslova i 

zadataka te obrađivači i predlagatelji 

 

Upravnog odbora Javne ustanove za 

medicinsku rehabilitaciju i banjsko 

liječenje – lječilište „Reumal“ Fojnica. 

 

Naprijed navedene odluke kao i drugi akti koje je 

donijelo Općinsko vijeće u 2014. godini su u 

skladu sa Statutom Općine Fojnica objavljeni u 

„Službenim novinama Općine Fojnica“, koje su 

putem web stranice Općine Fojnica dostupne 

svim građanima Općine Fojnica. 

 

IV. U realizaciji Programa rada Općinsko 

vijeće je ostvarilo saradnju sa radnim tijelima 

Općinskog vijeća, Općinskim službama za 

upravu, Općinskim načelnikom, Javnim 

preduzećima, Javnim ustanovama, Policijskom 

stanicom, Ispostavom za zapošljavanje, te 

predstavnicima sredstava informisanja, koji su 

redovno izvještavali javnost o aktivnostima 

Općinskog vijeća Fojnica. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                    

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, s.r. 

______________________________________ 

 

Broj: 01-05-194-12/15 

Fojnica: 24.02.2015. godine                                                                                       

 

       Na osnovu člana 13. Zakona o principima 

lokalne samouprave u Federaciji BiH 

(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 

49/06), člana 24. Statuta Općine Fojnica 

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

i 4/14) 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 XVIII. sjednici održanoj  dana 

24.02.2015. godine,  donijelo 

 

 

PROGRAM RADA 
Općinskog vijeća Fojnica za 2015. godinu 

 

        Programom rada Općinskog vijeća 

Fojnica za 2015. godinu utvrđuju se poslovi, 

zadaci i pitanja iz nadležnosti Općinskog 

vijeća koja će se raspravljati, razmatrati i 

usvajati na sjednicama Općinskog vijeća 

Fojnica u 2015. godini. Osim navedenog, ovim 

Programom se utvrđuju i nosioci poslova i 

zadataka te obrađivači i predlagači  
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materijala, kao i rokovi za razmatranje i usvajanje 

na sjednicama Općinskog vijeća. 

 

        Pored pitanja utvrđenih ovim Programom, 

vijećnici Općinskog vijeća Fojnica i Općinski 

načelnik mogu davati inicijative za razmatranje i 

usvajanje i drugih pitanja koja se nametnu svojom 

aktualnošću i koja su značajna za ostvarivanje 

društvenog, ekonomskog i političkog  

života na području općine Fojnica.  

 

        Program rada Općinskog vijeća Fojnica za 

2015. godinu temelji se na odredbama Statuta 

općine Fojnica i Poslovnika Općinskog vijeća, a 

pošlo se od akta za dostavu prijedloga, sugestija i 

mišljenja za izradu programa rada Općinskog 

vijeća Fojnica za 2015. godinu upućenog 

općinskom načelniku,  općinskim službama za 

upravu općine Fojnica, klubovima vijećnika kao i 

javnim ustanovama i poduzeću i obrnuto. 

II – SADRŽAJ PROGRAMA RADA 

U prvom tromjesečju 2015. godine, koji obuhvata 

period od 1. siječnja 2015. godine do 31. ožujka 

2015. godine, na sjednicama Općinskog vijeća 

Fojnica, razmatrat će se:  

materijala, kao i rokovi za razmatranje i usvajanje 

na sjednicama Općinskog vijeća 

 

        Pored pitanja utvrđenih ovim Programom, 

vijećnici Općinskog vijeća Fojnica i Općinski 

načelnik mogu davati inicijative za razmatranje i 

usvajanje i drugih pitanja koja se nametnu svojom 

aktualnošću i koja su značajna za ostvarivanje 

društvenog, ekonomskog i političkog  

života na području općine Fojnica.  

 

        Program rada Općinskog vijeća Fojnica za 

2015. godinu temelji se na odredbama Statuta 

općine Fojnica i Poslovnika Općinskog vijeća, a 

pošlo se od akta za dostavu prijedloga, sugestija i 

mišljenja za izradu programa rada Općinskog 

vijeća Fojnica za 2015. godinu upućenog 

općinskom načelniku,  općinskim službama za 

upravu općine Fojnica, klubovima vijećnika kao i 

javnim ustanovama i preduzeću i obrnuto. 

II – SADRŽAJ PROGRAMA RADA 

U prvom tromjesečju 2015. godine, koji obuhvata 

period    od    01.01.2015.  godine   do 31.03.2015. 

godine,  na sjednicama  Općinskog vijeća Fojnica, 

razmatrat će se: 

R.b Aktivnost Obrađivač Predlagatelj 

1. Odluka o utvrđivanju 

prosječne konačne 

građevne cijene m2 

korisne stambene 

površine u 2015. godini 

Služba za 

urbanizam, 

graditeljstvo

,katastar i 
imovinsko 

pravne 
poslove 

 

Općinski 

načelnik 

2. 

Izvješće o radu 

Općinskog vijeća 

Fojnica za 2014. godinu  

 

Predsjednik 

i tajnica 

Općinskog 

vijeća 

Kolegij  

Općinskog 

vijeća 

3. 

Izvješće o radu 

Općinskog načelnika i 

općinskih službi za 

upravu za 2014. godinu  

i Plan rada za 2015. 

godinu 

Općinski 

načelnik 

 

 

Općinski 

načelnik 

 

4.  Izvješće o radu i Općinsko Predsjednik 

financijsko izvješće OIP-

a Fojnica za 2014. 

godinu  

izborno 

povjerenstv

o Fojnica 

Općinskog 

izbornog 

povjerensta 

Fojnica 

5. 

Informacija o stanju 

javne sigurnosti na 

području Općine Fojnica 

PU Kiseljak 

– Policijska 

postaja 

Fojnica 

Komandir 

Policijske 

postaje  

Fojnica 

 

R.b Aktivnost Obrađivač Predlagač 

1. Odluka o utvrđivanju 

prosječne konačne 

građevinske cijene m2 

korisne stambene 

površine u 2015. godini 

Služba za 

urbanizam, 

građenje, 

katastar i 

imovinsko 

pravne 

 

Općinski 

načelnik 



 

  

poslove 

2. 

Izvještaj o radu 

Općinskog vijeća 

Fojnica za 2014. godinu  

 

Predsjednik 

i tajnica 

Općinskog 

vijeća 

Kolegij  

Općinskog 

vijeća 

3. 

Izvještaj o radu 

Općinskog načelnika i 

općinskih službi za 

upravu za 2014. godinu  

i Plan rada za 2015.godinu 

Općinski 

načelnik 

 

 

Općinski 

načelnik 

 

4.  

Izvještaj o radu i 

finansijski izvještaj OIK-

e Fojnica za 2014. 

godinu  

Općinska 

izborna 

komisija 

Fojnica 

Predsjednik 

Općinske 

izborne 

komisije 

Fojnica 

5. 

Informacija o stanju 

javne sigurnosti na 

području Općine Fojnica 

PU Kiseljak 

– Policijska 

stanica 

Fojnic 

Komandir 

Policijske 

stanice 

Fojnica 
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6. 

Izvješće o radu za 

2014. godinu JU za 

predškolski odgoj i 

prosvjetu djece Fojnica   

JU za 

predškolski 

odgoj i 

prosvjetu 

djece Fojnica 

 
Predsjedik 

upravnog 

vijeća 

 

 

7. 

Izvješće o radu JU 

Ljekarna –Apoteka 

Fojnica za 2014. 

godinu i Plan rada za 

2015. godinu 

JU Ljekarna –

Apoteka 

Fojnica 

Predsjedn

ik 

upravnog 

vijeća 

8. 

Izvješće o radu JU 

Dom zdravlja Fojnica 

za 2014. godinu i Plan 

rada za 2015. godinu 

JU Dom 

zdravlja 

Fojnica 

Predsjedn

ik 

upravnog 

vijeća 

9. 

Odluka o dodjeli 

priznanja Općine 

Fojnica za 2014. 

godinu 

Povjerenstvo 

za dodjelu 

priznanja 

Općine 

Fojnica i 

tajnica 

Općinskog 

vijeća  

Predsjedn

ik 

povjerens

tva za 

dodjelu 

priznanja 

Općine 

Fojnica 

10. 

Informacija o stanju u 

šumama na području 

općine Fojnica 

Odjeljenje 

kantonalne 

uprave, za 

Fojničku šumu 

Odjeljenje 

kantonalne 
uprave, za 

Fojničku 

šumu 

 

 

 

U drugom tromjesečju 2015. godine, koji 

obuhvata period od 1. travnja 2015. godine do 30. 

lipnja 2015. godine, na sjednicama Općinskog 

vijeća Fojnica, razmatrat će se: 

 

 

 
R.b Aktivnost Obrađivač Predlagatelj 

 

1. 

Izvješće o ostvarenju 

proračuna Općine 

Fojnica za period I. – 

III. 2015. godine 

Služba za 

gospodarstvo, 

financije i 

proračun 

 

Općinski 

načelnik 

2. 

Izvješće o radu 

Općinskog vijeća 

Fojnica za 2014. 

godinu  

 

Predsjednik 

i tajnica 

Općinskog 

vijeća 

Kolegij  

Općinskog 

vijeća 

3. 

Izvješće o radu 

Općinskog načelnika i 

općinskih službi za 

upravu za 2014. godinu  

i Plan rada za 2015. 

Općinski 

načelnik 

 

 

Općinski 

načelnik 

 

godinu 

4. 

Izvješće o radu za 

2014. godinu Lječilišta 

„Reumal“  Fojnica  i 

Plan rada za 2015. 

godinu 

Lječilište 

„Reumal“ 

Fojnica 

Predsjednik 

upravnog 

vijeća 

5. 

Informacija o 

raspodjeli sredstava za 

sport, kulturu i 

nevladine organizacije 

Povjerenstvo 
za društvene 

djelatnosti  

Predsjednik 

povjerenstv

a za 

društvene 

djelatnosti  

 

6. 

Izvještaj o radu za 

2014. godinu JU za 

predškolsko vaspitanje 

i obrazovanje djece 

Fojnica   

JU za 

predškolsko 

vaspitanje i 

obrazovanje 

djece 

Fojnica 

 

Predsjednik 

upravnog 

odbora 

 

7. 

Izvještaj o radu JU 

Ljekarna –Apoteka 

Fojnica za 2014. 

godinu i Plan rada za 

2015. godinu 

JU Ljekarna 

–Apoteka 

Fojnica 

Predsjednik 

upravnog 

odbora 

8. 

Izvještaj o radu JU 

Dom zdravlja Fojnica 

za 2014. godinu i Plan 

rada za 2015. godinu 

JU Dom 

zdravlja 

Fojnica 

Predsjednik 

upravnog 

odbora 

9. 

Odluka o dodjeli 

priznanja Općine 

Fojnica za 2014. 

godinu 

Komisija za 

dodjelu 

priznanja 

Općine 

Fojnica i 

tajnica 

Općinskog 

vijeća  

Predsjednik 

komisije za 

dodjelu 

priznanja 

Općine 

Fojnica 

10. 

Informacija o stanju u 

šumama na području 

općine Fojnica 

Odjeljenje 

kantonalne 

uprave, za 

Fojničku 

šumu 

Odjeljenje 

kantonalne 

uprave, za 

Fojničku 

šumu 

 

 

U drugom tromjesečju 2015. godine, koji 

obuhvata period od 01.04.2015. godine do 30.06. 

2015. godine, na sjednicama Općinskog vijeća 

Fojnica, razmatrat će se: 

 

 

 
R.b Aktivnost Obrađivač Predlagač 

 

1. 

Izvještaj o ostvarenju 

budžeta Općine Fojnica 

Služba za 

privredu, 

 

Općinski 



 

  

za period I. – III. 2015. 

godine 

finansije i 

budžet 

načelnik 

2. 

Izvještaj o radu 

Općinskog vijeća 

Fojnica za 2014. godinu  

 

Predsjednik 

i tajnica 

Općinskog 

vijeća 

 

Kolegij  

Općinskog 

vijeća 

3. 

Izvještaj o radu 

Općinskog načelnika i 

općinskih službi za 

upravu za 2014. godinu  

i Plan rada za 2015. 

godinu 

 

Općinski 

načelnik 

 

 

Općinski 

načelnik 

 

4. 

Izvještaj o radu za 2014. 

godinu Lječilišta 

„Reumal“ Fojnica i Plan 

Lječilište 

„Reumal“ 

Fojnica 

Predsjednik 

upravnog 

odbora 

rada za 2015. godinu 

5. 

Informacija o raspodjeli 

sredstava za sport, 

kulturu i nevladine 

organizacije 

Komisija za 

društvene 

djelatnosti  

Predsjednik 

komisije za 

društvene 

djelatnosti  
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6. 

Program utroška 

sredstava za izgradnju i 

održavanje lokalnih 

cesta u 2015. godini  

Služba za  

društvene 

djelatnosti i 

stambeno 

komunalne 

poslove 

Općinski 

načelnik 

 

7. 

 

Godišnji plan 

implementacije 

Strateškog  plana  

razvoja Općine Fojnica 

Povjerenstvo 

za nadzor 
implementacije 
Strateškog 

plana  razvoja 

Općine 

Fojnica  

Općinski 

načelnik 

 

8. 

 

Informacija o radu 

Ispostave za 

zapošljavanje Fojnica 

za 2014. godinu 

Služba za 

zapošljavanje 

KSB Ispostava 

Fojnica 

Šef 

Ispostave 

za 

zapošljav

anje 

Fojnica 

9. Odluka o pristupanju 

izmjenama i dopunama 

Regulacijskog plana – 

zbirno za ½ godine 

Služba za 

urbanizam, 

graditeljstvo, 

katastar i 

imovinsko 

pravne 

poslove 

Općinski 

načelnik 

10. Odluka o usvajanju 

izmjena i dopuna 

Regulacijskog plana – 

zbirno za ½ godine 

Služba za 

urbanizam, 

graditeljstvo, 

katastar i 

imovinsko 

pravne 

Poslove 

Općinski 

načelnik 

 

U trećem tromjesečju, koji obuhvata period od 1. 

srpnja 2015. godine do 31. rujna 2015. godine, na 

sjednicama Općinskog vijeća Fojnica, razmatrat 

će se: 
R.b 

Aktivnost Obrađivač 
Predlagatel

j 

1. 

 

 

Informacija o stanju 

poslovanja privrednih, 

fizičkih i drugih osoba i 

informacija od AFIP-a, o 

stanju gospodarstva u 

općini Fojnica 

Služba za 

gospodarstv

o, financije i 

proračun 

Općinski 

načelnik 

2. 

Izvješće o realizaciji 

Plan rada Općinskog 

vijeća i usvojenih akata 

za prvih 6 mjeseci 2015. 

godine 

Predsjednik 

i tajnik 

Općinskog 

vijeća 

Kolegij 

Općinskog 

vijeća 

3. Izvješća o radu Povjerenstv Predsjednik  

povjerenstva Općinskog 

vijeća za prvih 6 mjeseci 

2015. godine 

a Općinskog 

vijeća 

OIP 

4. 

Izvješće o ostvarenju 

proračuna Općine 

Fojnica za period I.-VI. 

2015. godine 

Služba za 

gospodarstv

o, financije i 

proračun 

Općinski 

načelnik 

5. 

 

Odluka o usvajanju 

prostornog plana Općine 

Fojnica 

Služba za 

urbanizam, 
graditeljstvo, 
katastar i 

imovinsko 

pravne 

poslove 

Općinski 

načelnik 

 

6. 

Program utroška 

sredstava za izgradnju i 

održavanje lokalnih cesta 

u 2015. godini  

Služba za  

društvene 

djelatnosti i 

stambeno 

komunalne 

poslove 

Općinski 

načelnik 

 

7. 

 

Godišnji plan 

implementacije 

Strateškog  plana  

razvoja Općine Fojnica 

Komisija za 

nadzor 

implementa

cije 
Strateškog 
plana  razvoja 

Općine 

Fojnica  

Općinski 

načelnik 

 

8. 

 

Informacija o radu 

Ispostave za 

zapošljavanje Fojnica za 

2014. godinu 

 

Služba za 
zapošljavanje 
SBK 

Ispostava 

Fojnica 

Šef 

Ispostave za 

zapošljavanj

e Fojnica 

9. Odluka o pristupanju 

izmjenama i dopunama 

Regulacionog plana – 

zbirno za ½ godine 

Služba za 

urbanizam, 

građenje, 

katastar i 

imovinsko 

pravne 

poslove 

Općinski 

načelnik 

10. Odluka o usvajanju 

izmjena i dopuna 

Regulacionog plana – 

zbirno za ½ godine 

Služba za 

urbanizam, 

građenje, 

katastar i 

imovinsko 

pravne 

Poslove 

 

Općinski 

načelnik 

U trećem tromjesečju, koji obuhvata period od 

01.07.2015. godine do 31.09.2015. godine, na 

sjednicama Općinskog vijeća Fojnica, razmatrat 

će se: 

 



 

  

R.b Aktivnost Obrađivač Predlagač 

1. 

 

 

Informacija o stanju 

poslovanja privrednih, 

fizičkih i drugih lica i 

informacija od AFIP-a, o 

stanju privrede u općini 

Fojnica 

Služba za 

privredu, 

finansije i 

budžet 

Općinski 

načelnik 

2. 

Izvještaj o realizaciji 

Plan rada Općinskog 

vijeća i usvojenih akata 

za prvih 6 mjeseci 2015. 

godine 

Predsjednik 

i tajnik 

Općinskog 

vijeća 

Kolegij 

Općinskog 

vijeća 

3. 

Izvještaj o radu radnih 

tijela  Općinskog vijeća 

za prvih 6 mjeseci 2015. 

godine 

 

Radna tijela 

Općinskog 

vijeća 

Predsjednik  

radnog tijela 

4. Izvještaj o ostvarenju Služba za Općinski 

budžeta Općine Fojnica 

za period I.-VI. 2015. 

godine 

privredu, 

finansije i 

budžet 

načelnik 

5. 

 

Odluka o usvajanju 

prostornog plana Općine 

Fojnica 

Služba za 
urbanizam, 

građenje, 

katastar i 
imovinsko 

pravne 

poslove 

Općinski 

načelnik 
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6. 

 

Odluka o provođenju 

prostornog plana 

Općine Fojnica 

Služba za 

urbanizam, 

graditeljstvo, 

katastar i 

imovinsko 

pravne 

poslove 

Općinski 

načelnik 

 

 

U četvrtom tromjesečju, koji obuhvata period od 

1. listopada 2015. godine do 31. prosinca 2015. 

godine, na sjednicama Općinskog vijeća Fojnica, 

razmatrat će se: 

 
R.b Aktivnost Obrađivač Predlagatelj 

1. 

Izvješće o ostvarenju 

proračuna Općine 

Fojnica za period I.-IX. 

2015. godine 

Služba za 

gospodarstvo, 

financije i 

proračun 

Općinski 

načelnik 

2. 

Nacrt proračuna 

Općine Fojnica za 

2016. godinu 

Služba za 
gospodarstvo 
financije i 

proračun 

Općinski 

načelnik 

3. 

Prijedlog proračuna 

Općine Fojnica za 

2016. godinu 

Služba za 
gospodarstvo 
financije i 

proračun 

Općinski 

načelnik 

4. 

Odluka o izvršavanju 

Proračuna Općine 

Fojnica za 2016. 

godinu 

Služba za 
gospodarstvo 
financije i 

proračun 

Općinski 

načelnik 

5. 

Proračunski kalendar 

Općine Fojnica za 

izradu i donošenje 

proračuna za 2016. 

godinu 

Služba za 

gospodarstv

o, financije i 

proračun 

Općinski 

načelnik 

6.  

Program rada 

Općinskog načelnika i 

općinskih službi za 

2016. godinu 

Općinski 

načelnik 

Općinski 

načelnik 

7. 

Program rada 

Općinskog vijeća 

Fojnica za 2016. 

godinu 

Predsjednik 

i tajnica 

Općinskog 

vijeća 

Fojnica  

 

Kolegij 

Općinskog 

vijeća 

 

8. 

Plan rada OIP-a 

Fojnica za 2016. 

godinu  

Općinsko 

izborno 

povjerenstv

o Fojnica 

Predsjednik 

Općinskog 

izbornog 
povjerenstva 
Fojnica 

9. Odluka o izmjenama i 

dopunama 

Regulacijskog plana – 

zbirno za ½ godine 

Služba za 

urbanizam, 
graditeljstvo, 
katastar i 

imovinsko 

pravne 

poslove 

Općinski 

načelnik 

10. Odluka o usvajanju 

izmjena i dopuna 

Regulacijskog plana – 

zbirno za ½ godine 

Služba za 

urbanizam, 
graditeljstvo, 
katastar i 

imovinsko 

pravne 

poslove 

Općinski 

načelnik 

 

 

 

6. 

 

Odluka o provođenju 

prostornog plana 

Općine Fojnica 

Služba za 

urbanizam, 

građenje, 

katastar i 

imovinsko 

pravne 

poslove 

Općinski 

načelnik 

 
U četvrtom tromjesečju, koji obuhvata period od 

01.10.2015. godine do 31.12.2015. godine, na 

sjednicama Općinskog vijeća Fojnica, razmatrat 

će se: 

 

 
R.b Aktivnost Obrađivač Predlagač 

1. 

Izvještaj o ostvarenju 

budžeta Općine Fojnica 

za period I.-IX. 2015. 

godine 

Služba za 

privredu, 

finansije i 

budžet 

Općinski 

načelnik 

2. 

Nacrt budžeta Općine 

Fojnica za 2016. godinu 

Služba za 

privredu, 

finansije i 

budžet 

Općinski 

načelnik 

3. 

Prijedlog budžeta Općine 

Fojnica za 2016. godinu 

Služba za 

privredu, 

finansije i 

budžet 

Općinski 

načelnik 

4. 

Odluka o izvršavanju 

Budžeta Općine Fojnica 

za 2016. godinu 

Služba za 

privredu, 

finansije i 

budžet 

Općinski 

načelnik 

5. 
Budžetski kalendar 

Općine Fojnica za izradu 

Služba za 

privredu, 

Općinski 

načelnik 



 

  

i donošenje budžeta za 

2016. godinu 

 

finansije i 

budžet 

6.  

Program rada Općinskog 

načelnika i općinskih 

službi za 2016. godinu 

 

Općinski 

načelnik 

Općinski 

načelnik 

7. 

Program rada Općinskog 

vijeća Fojnica za 2016. 

godinu 

Predsjednik 

i tajnica 

Općinskog 

vijeća 

Fojnica  

Kolegij 

Općinskog 

vijeća 

 

8. 

Plan rada OIK-e Fojnica 

za 2016. godinu  
Općinska 

izborna 

komisija 

Fojnica 

Predsjednik 

Općinske 

izborne 

komisije 

Fojnica 

9. Odluka o izmjenama i 

dopunama Regulacionog 

plana – zbirno za ½ 

godine 

Služba za 

urbanizam, 

građenje, 

katastar i 

Općinski 

načelnik 

imovinsko 

pravne 

poslove 

10. Odluka o usvajanju 

izmjena i dopuna 

Regulacionog plana – 

zbirno za ½ godine 

Služba za 

urbanizam, 

građenje, 

katastar i 

imovinsko 

pravne 

poslove 

Općinski 

načelnik 
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III – ZADACI I REALIZACIJA 

PROGRAMA 

        Pored naprijed navedenih pitanja u ovom 

Programu, Općinsko vijeće Fojnica  će: 

- razmatrati i usvajati izmjene i dopune 

postojećih akata, 

- vršiti izbor i imenovanja prema 

ukazanoj potrebi, 

- utvrđivati zaključke provedenih javnih 

rasprava o pitanjima iz nadležnosti 

Skupštine Kantona Središnja Bosna  

- razmatrati i druga pitanja koja se 

nametnu svojom aktualnošću, 

sukladno ustavu, zakonu i Statutu 

općine Fojnica. 

 

O realizaciji ovog Programa brine se 

predsjednik Općinskog vijeća Fojnica. 

 

IV – STUPANJE NA SNAGU 

 

      Ovaj Program rada nakon što bude usvojen 

na sjednici Općinskog vijeća objavit će se u 

„Službenim novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                   

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 

______________________________________ 

 

Broj: 01-18-111/15                                                                                                       

Fojnica: 24. veljače 2015. godine                                                                               

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog 

vijeća Fojnica („Službene novine Općine 

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

zahtjev dostavljen od „W-Stone“ d.o.o. 

Sarajevo za istražno - eksploatacijske radove 

mineralne sirovine mermerisanog krečnjaka na 

lokalitetu Dusina - Pogorelica, Općina Fojnica, 

Općinsko vijeće Fojnica je na XVIII. sjednici, 

održanoj dana 24. veljače 2015. godine, 

donijelo 

 

ZAKLJUČAK 
o zaduženju nadležne općinske službe 

za provedbu javne rasprave u predmetu 

davanja prethodne suglasnosti za 

pokretanje procedure za dodjelu koncesije 

za istražno - eksploatacijske radove 

mineralne sirovine mermerisanog krečnjaka 

na lokalitetu  

Dusina - Pogorelica, Općina Fojnica 

 

III – ZADACI I REALIZACIJA 

PROGRAMA 

        Pored naprijed navedenih pitanja u ovom 

Programu, Općinsko vijeće Fojnica  će: 

- razmatrati i usvajati izmjene i dopune 

postojećih akata, 

- vršiti izbor i imenovanja prema 

ukazanoj potrebi, 

- utvrđivati zaključke provedenih javnih 

rasprava o pitanjima iz nadležnosti 

Skupštine Kantona Središnja Bosna  

- razmatrati i druga pitanja koja se 

nametnu svojom aktualnošću, 

sukladno ustavu, zakonu i Statutu 

općine Fojnica. 

 

O realizaciji ovog Programa brine se 

predsjednik Općinskog vijeća Fojnica. 

 

IV – STUPANJE NA SNAGU 

 

      Ovaj Program rada nakon što bude usvojen 

na sjednici Općinskog vijeća objavit će se u 

„Službenim novinama Općine Fojnica“. 



 

  

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, s.r. 

______________________________________ 

 
Broj: 01-18-111/15                                                                                                       

Fojnica: 24.02.2015. godine                                                                                        

 

Na osnovu člana 87. Poslovnika Općinskog 

vijeća Fojnica („Službene novine Općine 

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

zahtjev dostavljen od „W-Stone“ d.o.o. 

Sarajevo za istražno - eksploatacijske radove 

mineralne sirovine mermerisanog krečnjaka na 

lokalitetu Dusina - Pogorelica, Općina Fojnica, 

Općinsko vijeće Fojnica je, na XVIII. sjednici 

održanoj dana  24.02.2015. godine, donijelo 

 

 

ZAKLJUČAK 
o zaduženju nadležne općinske službe  

za provedbu javne rasprave u predmetu 

davanja prethodne saglasnosti za 

pokretanje procedure za dodjelu koncesije 

za istražno -eksploatacijske radove 

mineralne sirovine mermerisanog krečnjaka 

na lokalitetu  

Dusina - Pogorelica, Općina Fojnica 
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I.    Općinsko vijeće Fojnica zadužuje Službu 

za gospodarstvo, financije i proračun da 

provede javnu raspravu u predmetu davanja 

prethodne suglasnosti za pokretanje procedure 

za dodjelu koncesije za istražno - 

eksploatacijske radove mineralne sirovine 

mermerisanog krečnjaka na lokalitetu Dusina - 

Pogorelica, Općina Fojnica. 

 

II.   Izvješće o sprovedenoj javnoj raspravi 

Služba za gospodarstvo, financije i proračun je 

dužna dostaviti Općinskom vijeću Fojnica.  

 

III.   Zaključak će se objaviti u „Službenim 

novinama općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                       

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 

______________________________________ 

I.   Općinsko vijeće Fojnica zadužuje Službu 

za privredu, finansije i budžet da provede 

javnu raspravu u predmetu davanja prethodne 

saglasnosti za pokretanje procedure za dodjelu 

koncesije za istražno - eksploatacijske radove 

mineralne sirovine mermerisanog krečnjaka na 

lokalitetu Dusina - Pogorelica, Općina Fojnica. 

 

 

II.   Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi 

Služba za privredu, finansije i budžet je dužna 

dostaviti Općinskom vijeću Fojnica.  

 

III.   Zaključak će se objaviti u „Službenim 

novinama općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, s.r. 

______________________________________
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