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Službene novine Općine Fojnica

Broj 3

03.04.2015. godine

Broj: 01-05-353-3/15
Fojnica: 31. ožujka 2015. godine

Broj:01-05-353-3/15
Fojnica: 31.03.2015. godine

Na temelju članka 24. Zakona o održavanju
zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju
zgradama („Službene novine KSB“, broj: 5/14),
članka 24. Statuta Općine Fojnica (“Službene
novine Općine Fojnica”, broj: 4/08 i 4/14) i članka
80. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08,
6/10 i 3/12), Općinsko vijeće Fojnica je, na XIX.
sjednici održanoj dana 31. ožujka 2015. godine,
donijelo

Na osnovu člana 24. Zakona o održavanju
zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju
zgradama („Službene novine SBK“, broj: 5/14),
člana 24. Statuta Općine Fojnica (“Službene
novine Općine Fojnica”, broj: 4/08 i 4/14) i člana
80. Poslovnika Općinskog vijeća („Službene
novine Općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12),
Općinsko vijeće Fojnica je, na XIX. sjednici
održanoj dana 31.03.2015. godine, donijelo

ODLUKU

o visini naknade za redovno održavanje
zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje
zgradama

ODLUKU
o visini naknade za redovito održavanje
zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje
zgradama
Članak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za
redovito održavanje zajedničkih dijelova zgrada i
upravljanje zgradama na području Općine Fojnica.

Član 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom utvrđuje se visina
naknade za redovno održavanje zajedničkih
dijelova zgrada i upravljanje zgradama na
području općine Fojnica.

Članak 2.
(Visina naknade)
Naknada za redovito održavanje zajedničkih
dijelova zgrada i upravljanje zgradama iznosi:

Član 2.
(Visina naknade)
Naknada za redovno održavanje zajedničkih
dijelova zgrada i upravljanje zgradama iznosi:

-

-

-

za stambene zgrade bez hidrofleksa
(pumpne stanice) i lifta 0,20 KM/m²
korisne stambene površine,
za stambene zgrade s hidrofleksom i
liftom 0,23 KM/m² korisne stambene
površine i
za poslovne objekte 0,30 KM/m².

-

-

-

za stambene zgrade bez hidrofleksa
(pumpne stanice) i lifta 0,20 KM/m²
korisne stambene površine,
za stambene zgrade s hidrofleksom i
liftom 0,23 KM/m² korisne stambene
površine i
za poslovne objekte 0,30 KM/m².

Članak 3.
(Obaveze etažnih vlasnika)
Etažni vlasnici u zgradi dužni su sudjelovati
u troškovima održavanja zajedničkih dijelova
zgrade srazmjerno površini stana, poslovnoga
prostora i garaže.
Korisnik stana, poslovnoga prostora i
garaže koji ih nije otkupio ili se koristi stanom,
poslovnim prostorom i garažom na osnovu zakupa
ili po drugom osnovu, obvezan je plaćati propisani
iznos naknade po 1 m² korisne površine etažnom
vlasniku sukladno Zakonu o obligacijskim
odnosima.

Član 3.
(Obaveze etažnih vlasnika)
Etažni vlasnici u zgradi dužni su
sudjelovati u troškovima održavanja zajedničkih
dijelova zgrade srazmjerno površini stana,
poslovnoga prostora i garaže.
Korisnik stana, poslovnoga prostora i
garaže koji ih nije otkupio ili se koristi stanom,
poslovnim prostorom i garažom na osnovu zakupa
ili po drugom osnovu, obavezan je plaćati
propisani iznos naknade po 1 m² korisne površine
etažnom vlasniku u skladu sa Zakonom o
obligacijskim odnosima.

Članak 4.
(Stupanje na snagu)

Član 4.
(Stupanje na snagu)

03.04.2015. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 3

Stranica 3

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

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

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

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

Broj:01-05-353-4/15
Fojnica: 31. ožujka 2015. godine

Broj:01-05-353-4/15
Fojnica: 31.03.2015. godine

Na temelju članka 13. stavak 2. točka 5.
Zakona o načelima lokalne samouprave
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06) i
članka 106. Statuta Općine Fojnica („Službene
novine Općine Fojnica“, broj: 4/08 i 4/14),
Općinsko vijeće Fojnica je na XIX. sjednici
održanoj dana, 31. ožujka 2015. godine, donijelo

Na osnovu člana 13. stav 2. tačka 5. Zakona
o principima lokalne samouprave („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 49/06) i člana 106.
Statuta Općine Fojnica („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 4/08 i 4/14), Općinsko vijeće
Fojnica je na XIX. sjednici održanoj dana,
31.03.2015. godine, donijelo

ODLUKU

ODLUKU

o prijenosu opreme na upravljanje i korištenje
JKP „ŠĆONA“ d.o.o. Fojnica

o prenosu opreme na upravljanje i korištenje
JKP „ŠĆONA“ d.o.o. Fojnica

Članak1.
Općina Fojnica prenosi, bez naknade, na
upravljanje i korištenje JKP „ŠĆONA“ d.o.o.
Fojnica opremu u vrijednosti od 18.882,75 €
(osamnaesttisućaosamstotinaosamdesetdva
i
75/100
€),
odnosno
36.821,36
KM
(tridesetšesttisučaosamstotinadvadesetjedan
i
36/100KM), i to:

Član 1.
Općina Fojnica prenosi, bez naknade, na
upravljanje i korištenje JKP „ŠĆONA“ d.o.o.
Fojnica opremu u vrijednosti od 18.882,75 €
(osamnaesthiljadaosamstotinaosamdesetdva
i
75/100
€),
odnosno
36.821,36
KM
(tridesetšesthiljadaosamstotinadvadesetjedan
i
36/100KM), i to:

1. Kontejneri za razdvajanje otpada zapremine 1,1
m3 .........................................................15 komada
ukupne vrijednosti 3.776,55 €
(tritisućesedamstotinasedamdesetšest i 00/100 €),
odnosno7.364,27KM
(sedamtisućatristotinešezdesetčetiri i 27/100KM)

1. Kontejneri za razdvajanje otpada zapremine 1,1
m3 .........................................................15 komada
ukupne vrijednosti 3.776,55 €
(trihiljadesedamstotinasedamdesetšest i 00/100 €),
odnosno 7.364,27 KM
(sedamhiljadatristotinešezdesetčetiri i 27/100KM)

2. EURO kontejner zapremine 1,1 m3...60 komada
ukupne vrijednosti 15.106,20 €
(petnaesttisućastotinušest i 20/100 €),
odnosno 29.457,09KM
(dvadesetdevettisućačetiristotinepedesetsedam i
09/100 KM).

2. EURO kontejner zapremine 1,1 m3...60 komada
ukupne
vrijednosti
15.106,20
€
(petnaesthiljadastotinušest i 20/100 €), odnosno
29.457,09
KM
(dvadesetdevethiljadačetiristotinepedesetsedam i
09/100 KM).

Članak 2.
Provođenje ove Odluke povjerava se Službi za
društvene djelatnosti i stambeno – komunalne
poslove i Služba za gospodarstvo, finacije i
proračun Općine Fojnica i JKP „Šćona“ d.o.o.
Fojnica, koji će izvršiti potrebne radnje za
knjiženja opreme iz članka 1. ove Odluke u
knjigovodstvenoj evidenciji JKP „ŠĆONA“ d.o.o.
Fojnica, kao stalnih sredstava.

Član 2.
Provođenje ove Odluke povjerava se Službi za
društvene djelatnosti i stambeno – komunalne
poslove i Služba za privredu, finasije i budžet
Općine Fojnica i JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica, koji
će izvršiti potrebne radnje za knjiženja opreme iz
člana 1. ove Odluke u knjigovodstvenoj evidenciji
JKP „ŠĆONA“ d.o.o. Fojnica, kao stalnih
sredstava.

Stranica 4

Službene novine Općine Fojnica

Broj 3

03.04.2015. godine

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

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

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

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

Broj: 01-05-353-5/15
Fojnica: 31. ožujka 2015. godine

Broj:01-05-353-5/15
Fojnica: 31.03.2015. godine

Na temelju članka 13. stavak 2. točka 5.
Zakona o načelima lokalne samouprave
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06) i
članka 106. Statuta Općine Fojnica („Službene
novine Općine Fojnica“, broj: 4/08 i 4/14),
Općinsko vijeće Fojnica je na XIX. sjednici
održanoj dana, 31. ožujka 2015. godine, donijelo

Na osnovu člana 13. stav 2. tačka 5. Zakona o
principima lokalne samouprave („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 49/06) i člana 106. Statuta
Općine Fojnica („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 4/08 i 4/14), Općinsko vijeće
Fojnica je na XIX. sjednici održanoj dana,
31.03.2015. godine, donijelo

ODLUKU

ODLUKU

o prijenosu vozila na upravljanje i korištenje
JKP „ŠĆONA“ d.o.o. Fojnica

o prenosu vozila na upravljanje i korištenje
JKP „ŠĆONA“ d.o.o. Fojnica

Članak 1.
Općina Fojnica prenosi, bez naknade, na
upravljanje i korištenje JKP „ŠĆONA“ d.o.o.
Fojnica vozilo, i to:

Član 1.
Općina Fojnica prenosi, bez naknade, na
upravljanje i korištenje JKP „ŠĆONA“ d.o.o.
Fojnica vozilo, i to:

1.VOZILO ZA SAKUPLJANJE SMEĆA 2,5 tona
(AUTOSMEĆAR) IVEKO Euro Cargo
ML90E18, ukupne vrijednosti 59.280,00 €,
(pedesetdevettisućadvijestotineosamdeset 00/100
€) odnosno 115.596,00 KM
(stotinupetnaesttisućapetstotinadevedesetšest
KM).
Članak 2.
Provođenje ove Odluke povjerava se Službi za
društvene djelatnosti i stambeno – komunalne
poslove, Služni za gospodarstvo, financije i
proračun Općine Fojnica i JKP „Šćona“ d.o.o.
Fojnica, koji će izvršiti potrebne radnje za
knjiženja opreme iz članka 1. ove Odluke u
knjigovodstvenoj evidenciji JKP „ŠĆONA“ d.o.o.
Fojnica, kao stalnih sredstava.

1.VOZILO ZA SAKUPLJANJE SMEĆA 2,5 tona
(AUTOSMEĆAR) IVEKO Euro Cargo
ML90E18, ukupne vrijednosti 59.280,00 €,
(pedesetdevethiljadadvijestotineosamdeset 00/100
€) odnosno 115.596,00 KM
(stotinupetnaesthiljadapetstotinadevedesetšest
KM).
Član 2.
Provođenje ove Odluke povjerava se Službi za
društvene djelatnosti i stambeno – komunalne
poslove, Služni za privredu, finasije i budžet
Općine Fojnica i JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica, koji
će izvršiti potrebne radnje za knjiženja opreme iz
člana 1. ove Odluke u knjigovodstvenoj evidenciji
JKP „ŠĆONA“ d.o.o. Fojnica, kao stalnih
sredstava.

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

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

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

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

03.04.2015. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 3

Stranica 5

Broj: 01-05-353-6/15
Fojnica: 31. ožujka 2015. godine

Broj: 01-05-353-6/15
Fojnica: 31.03.2015. godine

Na temelju članka 66. Zakona o građevnom
zemljištu („Službene novine Federacije BiH“,
broj: 25/03) i članka 17. Statuta Općine Fojnica
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08 i
4/14) Općinsko vijeće Fojnica je, na XIX. sjednici
održanoj dana 31. ožujka .2015. godine, donijelo

Na osnovu člana 66. Zakona o građevinskom
zemljištu („Službene novine Federacije BiH“,
broj: 25/03) i člana 17. Statuta Općine Fojnica
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08 i
4/14) Općinsko vijeće Fojnica je, na XIX. sjednici
održanoj dana 31.03.2015. godine, donijelo

ODLUKU

ODLUKU

o utvrđivanju prosječne konačne građevne
cijene m2 korisne stambene površine

o utvrđivanju prosječne konačne građevinske
cijene m2 korisne stambene površine

Članak 1.
Utvrđuje se da je prosječna konačna
građevna cijena m2 korisne stambene površine na
području Općine Fojnica u 2014. godini iznosila
500,00 KM.

Član 1.
Utvrđuje se da je prosječna konačna
građevinska cijena m2 korisne stambene površine
na području općine Fojnica u 2014. godini
iznosila 500 KM.

Članak 2.
Prosječna konačna cijena služi kao osnovica
za utvrđivanje visine rente, odnosno uređenja
građevnog zemljišta za 2015. godinu.

Član 2.
Prosječna konačna cijena služi kao osnovica
za utvrđivanje visine rente, odnosno uređenja
građevinskog zemljišta za 2015. godinu.

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

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

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

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

Broj:01-05-353-7/15
Fojnica: 31. ožujka 2015. godine

Broj:01-05-353-7/15
Fojnica: 31.03.2015. godine

Na temelju članka 53. i 56. stavak 1. Zakona o
načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06),
članka 14. Statuta Općine Fojnica („Službene
novine Općine Fojnica“, broj 4/08 i 4/14),
Općinsko vijeće Fojnica, u predmetu utvrđivanja
politike upravljanja prirodnim resursima na
području lokalne samouprave Fojnica, je na XIX.
sjednici održanoj dana 31. ožujka 2015 godine
donijelo

Na osnovu člana 53. i 56. stav 1. Zakona o
principima lokalne samouprave u Federaciji BiH
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06),
člana 14. Statuta Općine Fojnica („Službene
novine Općine Fojnica“, broj 4/08 i 4/14),
Općinsko vijeće Fojnica, u predmetu utvrđivanja
politike upravljanja prirodnim resursima na
području lokalne samouprave Fojnica, je na XIX.
sjednici održanoj dana 31.03.2015 godine donijelo

ODLUKU

ODLUKU

o načinu korištenju prirodnih resursa na
području Općine Fojnica

o načinu korištenju prirodnih resursa na
području Općine Fojnica

Članak 1.
Iskorištavanje šuma na području jedinice lokalne
samouprave Fojnica u koje spadaju i prodaja
drvnih
sortimenata,
Županijsko
šumsko
gospodarsko društvo d.o.o. Donji Vakuf, dužno je

Član 1.
Iskorištavanje šuma na području jedinice lokalne
samouprave Fojnica u koje spadaju i prodaja
drvnih sortimenata, Kantonalno šumsko privredno
društvo d.o.o. Donji Vakuf, dužno je
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03.04.2015. godine

vršiti na način da primat u snadbjevanju imaju
gospodarski subjekti na području lokalne
samouprave Fojnica prema tržišnim uvjetima i
cijenama.

vršiti na način da primat u snadbjevanju imaju
privredni
subjekti
na području lokalne
samouprave Fojnica prema tržišnim uvjetima i
cijenama.

Članak 2.
Obvezujemo Županijsko šumsko gospodarsko
društvo d.o.o. Donji Vakuf da o poduzetim
aktivnostima izvijesti Općinskog načelnika i
Općinsko vijeće.

Član 2.
Obavezujemo Kantonalno šumsko privredno
društvo d.o.o. Donji Vakuf da o poduzetim
aktivnostima izvijesti Općinskog načelnika i
Općinsko vijeće.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu drugog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama
Općine Fojnica“.

Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu drugog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama
Općine Fojnica“.

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

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

Broj:01-05-353-8/15
Fojnica: 31.03.2015.. godine

Broj:01-05-353-8/15
Fojnica: 31.03.2015. godine

Na temelju članka 13. Zakona o načelima
lokalne samouprave F BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 49/06), članka 4. točka 2.
Zakona o koncesijama („Službene novine KSB“,
broj: 8/09 i 6/13), članka 24. Statuta Općine
Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj:
4/08 i 4/14) i članka 87. alineja 2. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica („Službene novine
Općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12), na
zahtjev gospodarskog društva „“W-STONE“
d.o.o. Sarajevo, za davanje prethodne suglasnosti
za istraživačko-eksploatacijske radove mineralne
sirovine mermerisanog krečnjaka na lokalitetu
Dusina-Pogorelica, Općina Fojnica, Općinsko
vijeće Fojnica je XIX. sjednici, održanoj dana
31.03.2015. godine, donijelo

Na osnovu člana 13. Zakona o principima
lokalne samouprave F BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 49/06), člana 4. tačka 2.
Zakona o koncesijama („Službene novine SBK“,
broj: 8/09 i 6/13), člana 24. Statuta Općine
Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj:
4/08 i 4/14) i člana 87. alineja 2. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica („Službene novine
Općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12), na
zahtjev privrednog društva „“W-STONE“ d.o.o.
Sarajevo, za davanje prethodne saglasnosti za
istraživačko-eksploatacione radove mineralne
sirovine mermerisanog krečnjaka na lokalitetu
Dusina-Pogorelica, Općina Fojnica, Općinsko
vijeće Fojnica je XIX. sjednici, održanoj dana
31.03.2015.godine, donijelo

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o davanju prethodne suglasnosti
u postupku dodjele koncesije
za istraživačko-eksploatacijske radove
mineralne sirovine mermerisanog krečnjaka
na lokalitetu Dusina -Pogorelica,
Općina Fojnica

o davanju prethodne saglasnosti
u postupku dodjele koncesije
za istraživačko-eksploatacione radove
mineralne sirovine mermerisanog krečnjaka
na lokalitetu Dusina -Pogorelica,
Općina Fojnica

I. Daje se prethodna suglasnost Općinskog vijeća
Fojnica u postupku dodjele koncesije za
istraživačko-eksploatacijske radove mineralne
sirovine mermerisanog krečnjaka na lokalitetu
Dusina - Pogorelioca, Općina Fojnica, privrednom
društvu „W-STONE“ d.o.o. Sarajevo.

I. Daje se prethodna saglasnost Općinskog vijeća
Fojnica u postupku dodjele koncesije za
istraživačko-eksploatacione radove mineralne
sirovine mermerisanog krečnjaka na lokalitetu
Dusina - Pogorelioca, Općina Fojnica, privrednom
društvu „W-STONE“ d.o.o. Sarajevo.

03.04.2015. godine

Službene novine Općine Fojnica
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Gospodarsko društvo „W-STONE“ d.o.o.
Sarajevo podnijelo je zahtjev Općinskom vijeću
Fojnica za izdavanje prethodne suglasnosti za
dobijanje
koncesije
za
istraživačkoeksploatacijske radove mineralne sirovine
mermerisanog krečnjaka na lokalitetu DusinaPogorelica, Općina Fojnica.

Privredno društvo „W-STONE“ d.o.o.
Sarajevo podnijelo je zahtjev Općinskom vijeću
Fojnica za izdavanje prethodne saglasnosti za
dobijanje koncesije za istraživačko-eksploatacione
radove
mineralne
sirovine
mermerisanog
krečnjaka na lokalitetu Dusina-Pogorelica, Općina
Fojnica.

Člankom 4. stavak 2. Zakona o koncesijama
(„Službene novine KSB“, broj: 8/09 i 6/13),
propisano je da Odluku o dodjeli koncesije donosi
Vlada županije na prijedlog ministra nadležnog
ministarstva i uz prethodnu suglasnost Općinskog
vijeća lokalne zajednice na čijem području se
dodjeljuje koncesija i koje je dužno sprovesti
javnu raspravu prije davanja suglasnosti.

Članom 4. stav 2. Zakona o koncesijama
(„Službene novine SBK“, broj: 8/09 i 6/13),
propisano je da Odluku o dodjeli koncesije donosi
Vlada kantona na prijedlog ministra nadležnog
ministarstva i uz prethodnu saglasnost Općinskog
vijeća lokalne zajednice na čijem području se
dodjeljuje koncesija i koje je dužno sprovesti
javnu raspravu prije davanja saglasnosti.

Zaključkom Općinskog vijeća Fojnica, broj:
01-18-111/15 od 24. veljače 2015. godine
zadužena je nadležna općinska služba za provedbu
javne rasprave u predmetu davanja prethodne
suglasnosti za pokretanje procedure za dodjelu
koncesije za istraživačko-eksploatacijske radove
mineralne sirovine mermerisanog krečnjaka na
lokalitetu Dusina-Pogorelica, Općina Fojnica.

Zaključkom Općinskog vijeća Fojnica, broj:
01-18-111/15 od 24.02.2015. godine zadužena je
nadležna općinska služba za provođenje javne
rasprave u predmetu davanja prethodne
saglasnosti za pokretanje procedure za dodjelu
koncesije za istraživačko-eksploatacione radove
mineralne sirovine mermerisanog krečnjaka na
lokalitetu Dusina-Pogorelica, Općina Fojnica.

Istim zaključkom nadležna služba je
zadužena da dostavi na Općinsko vijeće izvješće o
sprovedenoj javnoj raspravi.

Istim zaključkom nadležna služba je
zadužena da dostavi na Općinsko vijeće izvještaj
o provedenoj javnoj raspravi.

Sukladno naprijed navedenim zaduženjima
održana je javna rasprava u Mjesnoj zajednici
Dusina, dana 20. ožujka 2015. godine, u
prostorijama Mjesne zajednice i dostavljen je
izvod iz zapisnika sa Javne rasprave.

U
skladu
sa
naprijed
navedenim
zaduženjima održana je javna rasprava u Mjesnoj
zajednici Dusina, dana 20.03.2015. godine, u
prostorijama Mjesne zajednice i dostavljen je
izvod iz zapisnika sa Javne rasprave.

Uvažavajući Zaključak donesen na Javnoj
raspravi u Mjesnoj zajednici Dusina, Općinsko
vijeće donosi ovaj Zaključak kojim daje
prethodnu suglasnost za dobijanje koncesije za
istraživačko-eksploatacijske
radove mineralne
sirovine mermerisanog krečnjaka na lokalitetu
Dusina-Pogorelica, Općina Fojnica, kao jednu od
prethodnih radnji u proceduri dodjele koncesije
koju sprovodi nadležno ministarstvo, sukladno
odredbama Zakona o koncesijama.

Uvažavajući Zaključak donesen na Javnoj
raspravi u Mjesnoj zajednici Dusina, Općinsko
vijeće donosi ovaj Zaključak kojim daje
prethodnu saglasnost za dobijanje koncesije za
istraživačko-eksploatacione radove mineralne
sirovine mermerisanog krečnjaka na lokalitetu
Dusina-Pogorelica, Općina Fojnica, kao jednu od
prethodnih radnji u proceduri dodjele koncesije
koju provodi nadležno ministarstvo, u skladu sa
odredbama Zakona o koncesijama.

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

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, s.r.
___________________________________________
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03.04.2015. godine

Broj: 01-37-307/15
Fojnica: 31.ožujka 2015. godine

Broj: 01-37-307/15
Fojnica: 31.03.2015. godine

Na temelju članka 24. točka 32. 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 Javne ustanove Dom
zdravlja Fojnica za 2013. godinu, Općinsko vijeće
Fojnica je, na XIX. sjednici održanoj dana 31.
ožujka 2015. godine, donijelo

Na osnovu člana 24. tačka 32. Statuta Općine
Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj:
4/08 i 4/14) i člana 87. Poslovnika Općinskog
vijeća Fojnica („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12), razmatrajući
Izvještaj o radu Javne ustanove Dom zdravlja
Fojnica za 2013. godinu, Općinsko vijeće Fojnica
je, na XIX. sjednici održanoj dana 31.03.2015.
godine, donijelo

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove
Dom zdravlja Fojnica za 2013. godinu

o usvajanju Izvještaja o radu Javne ustanove
Dom zdravlja Fojnica za 2013. godinu

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o
radu Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za
2013. godinu.
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o
radu Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za
2013. godinu, broj: 236/15 od 16. ožujka 2015.
godine.

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
radu Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za
2013. godinu.
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o
radu Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za
2013. godinu, broj: 236/15 od 16.03.2015. godine.

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

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

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

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

Broj: 01-14-316/15
Fojnica: 31.ožujka 2015. godine

Broj: 01-14-316/15
Fojnica: 31.03.2015. godine

Na temelju članka 24. točka 32. 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 JKP „Šćona“ d.o.o.
Fojnica za 2013. godinu, Općinsko vijeće Fojnica
je, na XIX. sjednici održanoj dana 31. ožujka
2015. godine, donijelo

Na osnovu člana 24. tačka 32. Statuta Općine
Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj:
4/08 i 4/14) i člana 87. Poslovnika Općinskog
vijeća Fojnica („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12), razmatrajući
Izvještaj o radu JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica za
2013. godinu, Općinsko vijeće Fojnica je, na XIX.
sjednici održanoj dana 31.03.2015. godine,
donijelo

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu JKP „Šćona“ d.o.o.
Fojnica za 2013. godinu

o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Šćona“
d.o.o. Fojnica za 2013. godinu

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o
radu JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica za 2013. godinu.
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o
radu JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica za 2013. godinu,
broj: 374/15 od 16. ožujka 2015. godine.

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
radu JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica za 2013. godinu.
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o
radu JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica za 2013. godinu,
broj: 374/15 od 16.03.2015. godine.

03.04.2015. godine

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

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

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

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA

Dr. Bogomir Barbić, s.r.
_____________________________________

Broj: 01-49-259/15
Fojnica: 31. ožujka 2015. godine

Broj: 01-49-259/15
Fojnica: 31.03.2015. godine

Na temelju članka 24. točka 32. 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 Plan poslovanja Javne ustanove za
medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje –
lječilište „Reumal“ Fojnica za 2015. godinu,
Općinsko vijeće Fojnica je, na XIX. sjednici
održanoj dana 31. ožujka 2015. godine, donijelo

Na osnovu člana 24. tačka 32. 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
Plan poslovanja Javne ustanove za medicinsku
rehabilitaciju i banjsko liječenje – lječilište
„Reumal“ Fojnica za 2015. godinu, Općinsko
vijeće Fojnica je, na XIX. sjednici održanoj dana
31.03.2015. godine, donijelo

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Plan poslovanja Javne
ustanove za medicinsku rehabilitaciju
i banjsko liječenje – lječilište „Reumal“ Fojnica
za 2015. godinu

o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javne
ustanove za medicinsku rehabilitaciju
i banjsko liječenje – lječilište „Reumal“ Fojnica
za 2015. godinu

I.
Općinsko vijeće Fojnica daje suglasnost na
Plan poslovanja Javne ustanove za medicinsku
rehabilitaciju i banjsko liječenje – lječilište
„Reumal“ Fojnica za 2015. godinu.
Sastavni dio ovog Zaključka je Plan
poslovanja Javne ustanove za medicinsku
rehabilitaciju i banjsko liječenje – lječilište
„Reumal“ Fojnica za 2015. godinu, broj: 05709/15 od 18. veljače 2015. godine.

I.
Općinsko vijeće Fojnica daje saglasnost na
Plan poslovanja Javne ustanove za medicinsku
rehabilitaciju i banjsko liječenje – lječilište
„Reumal“ Fojnica za 2015. godinu.
Sastavni dio ovog Zaključka je Plan
poslovanja Javne ustanove za medicinsku
rehabilitaciju i banjsko liječenje – lječilište
„Reumal“ Fojnica za 2015. godinu, broj: 05709/15 od 18.02.2015. godine.

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

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

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

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

Broj: 01-38-1438/14
Fojnica: 31.ožujka 2015. godine

Broj: 01-38-1438/14
Fojnica: 31.03.2015. godine

Na temelju članka 24. točka 32. Statuta
Općine Fojnica („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 4/08 i 4/14) i članka 87.
Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica („Službene

Na osnovu člana 24. tačka 32. Statuta
Općine Fojnica („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 4/08 i 4/14) i člana 87. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica („Službene
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novine Općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12),
razmatrajući Plan i program Javne ustanove za
predškolski odgoj i prosvjetu djece Fojnica za
2014/2015 godinu, Općinsko vijeće Fojnica je, na
XIX. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2015.
godine, donijelo

Broj 3

03.04.2015. godine

novine Općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12),
razmatrajući Plan i program Javne ustanove za
predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece
Fojnica za 2014/2015 godinu, Općinsko vijeće
Fojnica je, na XIX. sjednici održanoj dana
31.03.2015. godine, donijelo

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Plan i program Javne
ustanove za predškolski odgoj i
prosvjetu djece Fojnica za 2014/2015 godinu

o davanju saglasnosti na Plan i program Javne
ustanoveza predškolsko vaspitanje i
obrazovanje djece Fojnica za 2014/2015 godinu

I.
Općinsko vijeće Fojnica daje suglasnost na
Plan i program Javne ustanove za predškolski
odgoj i prosvjetu djece Fojnica za 2014/2015.
godinu.
Sastavni dio ovog Zaključka je Plan i
program Javne ustanove za predškolski odgoj i
prosvjetu djece Fojnica za 2014/2015 godinu,
broj: 34-1/14 od 1. prosinca 2014. godine.

I.
Općinsko vijeće Fojnica daje saglasnost na
Plan i program Javne ustanove za predškolsko
vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica za
2014/2015 godinu.
Sastavni dio ovog Zaključka je Plan i
program Javne ustanove za predškolsko vaspitanje
i obrazovanje djece Fojnica za 2014/2015. godinu,
broj: 34-1/14 od 01.12.2014. godine.

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

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

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

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA

Dr. Bogomir Barbić, s.r.
_____________________________________

Broj: 01-14-170//15
Fojnica: 31. ožujka 2015. godina

Broj: 01-14-170//15
Fojnica: 31. ožujka 2015. godina

Na temelju članka 24. Statuta Općine Fojnica
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08 i
4/14) i članka 87. i 90. Poslovnika Općinskog
vijeća Fojnica („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12), razmatrajući
Inicijativu Stomatološke ordinacije „Leniu S
dent“, za izmjenu Odluke o utvrđivanju tarife
komunalni pristojbi, pod rednim brojem 45.,
Općinsko vijeće Fojnica je, na XIX. sjednici
održanoj dana 31. ožujka 2015. godine, donijelo

Na temelju članka 24. Statuta Općine Fojnica
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08 i
4/14) i članka 87. i 90. Poslovnika Općinskog
vijeća Fojnica („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12), razmatrajući
Inicijativu Stomatološke ordinacije „Leniu S
dent“, za izmjenu Odluke o utvrđivanju tarife
komunalni pristojbi, pod rednim brojem 45.,
Općinsko vijeće Fojnica je, na XIX. sjednici
održanoj dana 31. ožujka 2015. godine, donijelo

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Inicijative za izmjenu Odluke o
utvrđivanju tarife komunalni pristojbi

o prihvaćanju Inicijative za izmjenu Odluke o
utvrđivanju tarife komunalni pristojbi

I. Prihvaća se Inicijativa Stomatološke ordinacije
„Leniu S dent“, vlasništvo dr. Suzane Lovrić, za
izmjenu, članka 2., tarifni broj 1., točka 45.,
Odluke o utvrđivanju tarife komunalni pristojbi,
broj: 01-05-817-3/12 od 26. travnja 2012. godine i
broj: 01-05-1103-5/13 od 3. listopada 2013.
godine.

I.
Prihvaća se Inicijativa Stomatološke
ordinacije „Leniu S dent“, vlasništvo dr. Suzane
Lovrić, za izmjenu, članka 2., tarifni broj 1., točka
45., Odluke o utvrđivanju tarife komunalni
pristojbi, broj: 01-05-817-3/12 od 26. travnja
2012. godine i broj: 01-05-1103-5/13 od 3.
listopada 2013. godine.

03.04.2015. godine
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Obrazloženje

Obrazloženje

Općinskom vijeću Fojnica obratila se dr.
Suzana Lovrić, vlasnik Stomatološke ordinacije
„Leniu S dent“ sa Inicijativom za izmjenu Odluke
o utvrđivanju tarife komunalni pristojbi, pod
rednim brojem 45.

Općinskom vijeću Fojnica obratila se dr.
Suzana Lovrić, vlasnik Stomatološke ordinacije
„Leniu S dent“ sa Inicijativom za izmjenu Odluke
o utvrđivanju tarife komunalni taksi, pod rednim
brojem 45.

Sukladno članku 90. Poslovnika Općinskog
vijeća Fojnica, Općinsko vijeće razmatrajući
naprijed navedenu Inicijativu donosi zaključak o
prihvaćanju iste te određuje Službu za
gospodarstvo, financije i proračun za pripremu i
izradu prijedloga izmjene odluke.

U skladu sa članom 90. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica, Općinsko vijeće
razmatrajući naprijed navedenu Inicijativu donosi
zaključak o prihvaćanju iste te određuje Službu za
privredu, finansije i budžet za pripremu i izradu
prijedloga izmjene odluke.

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

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

Dostavljeno:
- Stomatološka ordinacija Leniu S dent,
vlasnik dr. Suzana Lovrić
- Služba za gospodarstvo, financije i
proračun
- Evidencija
- A/a
________________________________________

Dostavljeno:
- Stomatološka ordinacija Leniu S dent,
vlasnik dr. Suzana Lovrić
- Služba za privredu, finansije i budžet
- Evidencija
- A/a

_____________________________________

