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Broj:01-05-956-5/15 

Fojnica: 21. kolovoza 2015. godine                                                                            

 

         Na temelju članka 15. Odluke o preuzimanju 

utemeljiteljskih prava javne ustanove za 

medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje – 

lječilište „Reumal“ Fojnica - prečišćeni tekst 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 3/14) i 

članka 80. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica - 

prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15) Općinsko vijeće Fojnica je, 

na XXIII sjednici održanoj dana 21. kolovoza 

2015 godine,  donijelo 

 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti  

o zaduženju i zalogu nekretnina  

J.U. za medicinsku rehabilitaciju i banjsko 

liječenje – lječilište „Reumal“ Fojnica  

 

Članak 1. 

        Ovom Odlukom daje se suglasnost Javnoj 

ustanovi za medicinsku rehabilitaciju i banjsko 

liječenje – lječilište „Reumal“ Fojnica da se  

kreditno zaduži kod Razvojne banke Federacije 

Bosne i Hercegovine u iznosu od 7.000 000,00 

KM (sedam miliona Konvertibilnih maraka). 

 

Članak 2. 

       Novčana sredstva iz članka 1. ove Odluke 

utrošit će se: 

Iznos od 4.900.000,00 KM za nabavku 

medicinske opreme za Reumal, Novu bolnicu i 

hotel Natura, nabavku namještaja za sobe, 

nabavka ugostiteljske i kuhinjske opreme, 

toplotne pumpe, unutrašnje instalacije, 

rekonstrukciju krova iznad kuhinje, trim kabineta 

i krila A, nabavku itisona i izmjenu plafona, 

izgradnju novog i adaptaciju postojećih bazena, 

izgradnju fasadnog lifta, adaptaciju medicinskog 

trakta za hidro i elektro terapije, adaptaciju kafane 

u Reumalu, adaptaciju hidro i kinezioterapije u 

Novoj bolnici. 

        Ostatak sredstava u iznosu od 2.100 000,00 

KM bi se koristio za povrat kredita kod Bor banke 

s ciljem oslobađanja hipoteke i plaćanja obveza 

prema dobavljačima. 

 

Članak 3. 

        Općina Fojnica ne preuzima na sebe 

garanciju vraćanja kredita, a kao instrument 

osiguranja bit će korištene ovjerene i potpisane 

mjenice Ustanove uz upis hipoteke na 

nekretninama tražioca kredita u korist Razvojne 

banke Federacije BiH, a sve sukladno članku II. 

Odluke o odobravanju kredita broj: 344-6483-

VII/15, od 28. srpnja 2015. godine. 

 

Broj:01-05-956-5/15 

Fojnica: 21.08.2015. godine                                                                                        

 

        Na osnovu člana 15. Odluke o preuzimanju 

osnivačkih prava javne ustanove za medicinsku 

rehabilitaciju i banjsko liječenje – lječilište 

„Reumal“ Fojnica - prečišćeni tekst („Službene 

novine Općine Fojnica“, broj: 3/14) i člana 80. 

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica - prečišćeni 

tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15) Općinsko vijeće Fojnica je, na XXIII. 

sjednici održanoj dana 21.08.2015 godine,  

donijelo 

 

ODLUKU 
o davanju saglasnosti  

o zaduženju i zalogu nekretnina  

J.U. za medicinsku rehabilitaciju i banjsko 

liječenje – lječilište „Reumal“ Fojnica  

 

Član 1. 

        Ovom Odlukom daje se saglasnost Javnoj 

ustanovi za medicinsku rehabilitaciju i banjsko 

liječenje – lječilište „Reumal“ Fojnica da se  

kreditno zaduži kod Razvojne banke Federacije 

Bosne i Hercegovine u iznosu od 7.000 000,00 

KM (sedam miliona Konvertibilnih maraka). 

 

Član 2. 

        Novčana sredstva iz člana 1. ove Odluke 

utrošit će se: 

Iznos od 4.900.000,00 KM za nabavku 

medicinske opreme za Reumal, Novu bolnicu i 

hotel Natura, nabavku namještaja za sobe, 

nabavka ugostiteljske i kuhinjske opreme, 

toplotne pumpe, unutrašnje instalacije, 

rekonstrukciju krova iznad kuhinje, trim kabineta 

i krila A, nabavku itisona i izmjenu plafona, 

izgradnju novog i adaptaciju postojećih bazena, 

izgradnju fasadnog lifta, adaptaciju medicinskog 

trakta za hidro i elektro terapije, adaptaciju kafane 

u Reumalu, adaptaciju hidro i kinezioterapije u 

Novoj bolnici. 

        Ostatak sredstava u iznosu od 2.100 000,00 

KM bi se koristio za povrat kredita kod Bor banke 

s ciljem oslobađanja hipoteke i plaćanja obaveza 

prema dobavljačima. 

 

Član 3. 

        Općina Fojnica ne preuzima na sebe 

garanciju vraćanja kredita, a kao instrument 

osiguranja bit će korištene ovjerene i potpisane 

mjenice Ustanove uz upis hipoteke na 

nekretninama tražioca kredita u korist Razvojne 

banke Federacije BiH, a sve u skladu sa članom 

II. Odluke o odobravanju kredita broj: 344-6483-

VII/15, od 28.07.2015. godine. 
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Članak 4. 

        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. 

________________________________________ 

 

Član 4. 

        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, s.r. 

_____________________________________

Broj: 01-05-956-7/15 

Fojnica: 21. kolovoza 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 – prečišćeni tekst 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 2/15), 

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 uvjeta 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 Fojnica je,  na XXIII. 

sjednici održanoj dana 21. kolovoza  2015. 

godine, donijelo 

 

RJEŠENJE 
O KONAČNOM IMENOVANJU  

ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA  

JAVNE USTANOVE  

LJEKARNA/APOTEKA FOJNICA 

 

I. 

 Imenuje se Upravno vijeće Javne ustanove 

Ljekarna/Apoteka Fojnica, u sastavu: 

 

ADMIR AHMETAK, predsjednik -  

predstavnik Utemeljitelja, 

IVANA MARKOVIĆ, član - predstavnik 

Ustanove, 

DŽENITA SALČINOVIĆ, član - 

predstavnik Ministarstva. 

 

II. 

        Mandat članova Upravnog vijeća iz točke 

1.ovog Rješenja je 4 (četiri) godine. 

 

 

Broj: 01-05-956-7/15 

Fojnica: 21.08.2015. 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 – 

prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15), 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 

Fojnica je, na XXIII. sjednici održanoj dana 

21.08.2015. godine, donijelo 

 

 

RJEŠENJE 
O KONAČNOM IMENOVANJU  

ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA  

JAVNE USTANOVE  

LJEKARNA/APOTEKA FOJNICA 

 

I. 

 Imenuje se Upravni odbor Javne ustanove 

Ljekarna/Apoteka Fojnica, u sastavu: 

 

AHMETAK ADMIR, predsjednik -  

predstavnik Osnivača, 

MARKOVIĆ IVANA, član - predstavnik 

Ustanove, 

SALČINOVIĆ DŽENITA, član - 

predstavnik Ministarstva. 

 

II. 

Mandat članova Upravnog odbora iz tačke 

1.ovog Rješenja je 4 (četiri) godine. 
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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. 

______________________________________ 

 

 

 

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:01-05-956-6/15 

Fojnica: 21. kolovoza2015. godine                                                                             

 

        Na temelju članka 87. Poslovnika 

Općinskog vijeća Fojnica - prečišćeni tekst 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 2/15) 

Općinsko vijeće Fojnica je, na XXIII. sjednici 

održanoj dana 21.08.2015. godine,  donijelo 

 

ZAKLJUČAK 
o obvezi kvartalnog informiranja  

o utrošku sredstava od kreditnog zaduženja 

 

 

I.   Obvezuje se Upravno vijeće  J.U. za 

medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje – 

lječilište „Reumal“ Fojnica da  kvartalno 

informira Općinsko vijeće Fojnica o utrošku 

sredstava od kreditnog  zaduženja, kao i 

implementaciji  planiranog, za koje je 

Općinsko vijeće Fojnica dalo suglasnost 

„Odlukom o davanju suglasnosti o zaduženju i 

zalogu nekretnina J.U. za medicinsku 

rehabilitaciju i banjsko liječenje – lječilište 

„Reumal“ Fojnica“, broj: 01-05-956-5/15 od 

21. kolovoza 2015. godine.                                                                                        

 

II.   Ovaj Zaključak 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. 

______________________________________ 

 

 

Broj:01-05-956-6/15 

Fojnica: 21.08.2015. godine                                                                                        

 

        Na osnovu člana 87. Poslovnika 

Općinskog vijeća Fojnica - prečišćeni tekst 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 2/15) 

Općinsko vijeće Fojnica je, na XXIII. sjednici 

održanoj dana 21.08.2015. godine,  donijelo 

 

ZAKLJUČAK 
o obavezi kvartalnog informisanja 

o utrošku sredstava od kreditnog zaduženja 

 

 

I.   Obavezuje se Upravni odbor J.U. za 

medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje – 

lječilište „Reumal“ Fojnica da  kvartalno 

informiše Općinsko vijeće Fojnica o utrošku 

sredstava od kreditnog  zaduženja, kao i 

implementaciji  planiranog, za koje je 

Općinsko vijeće Fojnica dalo saglasnost 

„Odlukom o davanju saglasnosti o zaduženju i 

zalogu nekretnina J.U. za medicinsku 

rehabilitaciju i banjsko liječenje – lječilište 

„Reumal“ Fojnica“, broj: 01-05-956-5/15 od 

21.08.2015. godine.                                                                                        

 

II.   Ovaj Zaključak stupa na snagu drugog 

dana od dana donošenja, a objavit će se u 

„Službenim novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                     

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, s.r. 

______________________________________ 

 

Broj: 01-05-956-3/15 

Fojnica: 21. kolovoza 2015. godine                                                                            

 

        Na temelju članka 24. Statuta Općine 

Fojnica – prečišćeni tekst („Službene novine 

Općine Fojnica“, broj: 2/15) i članka 87. 

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – 

prečišćeni tekst („Službene novine Općine  

Broj: 01-05-956-3/15 

Fojnica: 21.08.2015. godine                                                                                        

 

        Na osnovu člana 24. Statuta Općine 

Fojnica – prečišćeni tekst („Službene novine 

Općine Fojnica“, broj: 2/15) i člana 87. 

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – 

prečišćeni tekst („Službene novine Općine
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Fojnica“, broj: 2/15), razmatrajući Izvješće o 

izvršenju proračuna Općine Fojnica za period: 1. 

siječnja do 30. lipnja 2015. godine Općinsko 

vijeće Fojnica je, na XXIII. sjednici održanoj dana 

21. kolovoza 2015. godine, donijelo  

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o izvršenju  

proračuna Općine Fojnica 

za period 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine 

 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o 

izvršenju proračuna Općine Fojnica za period 1. 

siječnja do 30. lipnja 2015. godine. 

        Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o 

izvršenju proračuna Općine Fojnica za period 1. 

siječnja do 30. lipnja  2015. godine, broj: 02-14-

912/15 od 20. srpnja 2015. godine. 

 

II. Zaključak će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                            

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 

________________________________________ 

 

Fojnica“, broj: 2/15), razmatrajući Izvještaj o 

izvršenju budžeta Općine Fojnica za period: 

01.01. do 30.06.2015. godine Općinsko vijeće 

Fojnica je, na XXIII. sjednici održanoj dana 

21.08.2015. godine, donijelo  

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvještaja o izvršenju  

budžeta Općine Fojnica 

za period 01.01. do  30.06.2015. godine 

 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o 

izvršenju budžeta Općine Fojnica za period 01.01. 

do 30.06.2015. godine. 

       Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o 

izvršenju budžeta Općine Fojnica za period 01.01. 

do 30.06. 2015. godine, broj: 02-14-912/15 od 

20.07.2015. godine. 

 

II. Zaključak će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                           

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, s.r. 

________________________________________

Broj: 01-05-956-4/15                                                                                           

Fojnica: 21. kolovoza 2015. godine                                                                            

  

        Na temelju članka 24. točka 3. Statuta 

Općine Fojnica – prečišćeni tekst  („Službene 

novine Općine Fojnica“, broj: 2/15) i članka 87. 

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – prečišćeni 

tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15) razmatrajući Prijedlog Rebalansa proračuna 

Općine Fojnica za period 1. siječnja 2015 do 31. 

prosinca 2015. godinu Općinsko vijeće Fojnica je, 

na XXIII. sjednici održanoj 21. kolovoza 2015. 

godine, donijelo 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju  Rebalansa proračuna  

Općine Fojnica za period 1. siječnja  

do 31. prosinca 2015. godine 

 

I.  Općinsko vijeće Fojnica usvaja Rebalans 

proračuna Općine Fojnica za period 1. siječnja do 

31. prosinca 2015. godine. 

       Sastavni dio ovog Zaključka je Prijedlog 

Rebalansa proračuna za 2015. godinu, broj: 02-

14-913/15 od 20. srpnja 2015. godine. 

Broj: 01-05-956-4/15                                                                                           

Fojnica: 21.08.2015. godine                                                                                        

 

         Na osnovu člana 24. tačka 3. Statuta Općine 

Fojnica – prečišćeni tekst  („Službene novine 

Općine Fojnica“, broj: 2/15) i člana 87. 

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – prečišćeni 

tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15) razmatrajući Prijedlog Rebalansa budžeta 

Općine Fojnica za period 01.01.2015 do 

31.12.2015. godinu Općinsko vijeće Fojnica je, na 

XXIII. sjednici održanoj 21.08.2015. godine, 

donijelo 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju  Rebalansa budžeta 

Općine Fojnica za period 01.01. 

do 31.12.2015. godine 

 

I.   Općinsko vijeće Fojnica usvaja Rebalans 

budžeta Općine Fojnica za period 01.01. do 

31.12.2015. godine 

      Sastavni dio ovog Zaključka je Prijedlog 

Rebalansa budžeta za 2015. godinu, broj: 02-14-

913/15 od 20.07.2015. godine.
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II. Zaključak će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                        

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 

________________________________________ 

 

II.      Zaključak će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                        

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, s.r. 

________________________________________ 

Broj: 01-02-828/15                                                                                                 

Fojnica: 21. kolovoza 2015. godine                                                                            

 

        Na temelju članka 24. Statuta Općine 

Fojnica – prečišćeni tekst („Službene novine 

Općine Fojnica“, broj: 2/15), i članka 87. 

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – 

prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15), razmatrajući Nacrt 

Zakona o označavanju i evidenciji naseljenih 

mjesta, ulica i trgova i kućnih brojeva, 

dostavljen od Kantonalne uprave za geodetske 

i imovinsko pravne poslove  Bugojno, 

Općinsko vijeće Fojnica je, na XXIII. sjednici 

održanoj dana 21. kolovoza 2015. godine,  

donijelo 

 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Nacrta Zakona  

o označavanju i evidenciji naseljenih mjesta, 

ulica i trgova i kućnih brojeva 

 

 

I.   Općinsko vijeće Fojnica prihvaća Nacrt 

Zakona označavanju i evidenciji naseljenih 

mjesta, ulica i trgova i kućnih brojeva 

dostavljen od Kantonalne uprave za geodetske 

i imovinsko pravne poslove  Bugojno. 

 

II.   Zaključak će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“.  

 

PREDSJEDNIK                                                                                     

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr.  Bogomir Barbić, v.r. 

______________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj: 01-02-828/15                                                                                                 

Fojnica: 21.08.2015. godine                                                                                        

 

        Na osnovu člana 24. Statuta Općine 

Fojnica – prečišćeni tekst („Službene novine 

Općine Fojnica“, broj: 2/15), i člana 87. 

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – 

prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15), razmatrajući Nacrt 

Zakona o označavanju i evidenciji naseljenih 

mjesta, ulica i trgova i kućnih brojeva, 

dostavljen od Kantonalne uprave za geodetske 

i imovinsko pravne poslove Bugojno, 

Općinsko vijeće Fojnica je, na XXIII. sjednici 

održanoj dana 21.08.2015. godine,  donijelo 

 

 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Nacrta Zakona  

o označavanju i evidenciji naseljenih mjesta, 

ulica i trgova i kućnih brojeva 

 

 

I.   Općinsko vijeće Fojnica prihvaća Nacrt 

Zakona označavanju i evidenciji naseljenih 

mjesta, ulica i trgova i kućnih brojeva 

dostavljen od Kantonalne uprave za geodetske 

i imovinsko pravne poslove  Bugojno. 

 

II.   Zaključak će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“.  

 

PREDSJEDNIK                                                                                         

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr.  Bogomir Barbić, s.r. 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


