BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON
OPĆINA FOJNICA

S L U Ž B E N E

N O V I N E

OPĆINE FOJNICA
BROJ: 8

30.09.2015. godine
FOJNICA

GODINA 2015.

Broj: 01-31-954/15
Fojnica: 28. rujna 2015. godine

Broj: 01-31-954/15
Fojnica: 28.09.2015. godine

Na temelju članka 61. Zakona o građevnom
zemljištu („Službene novine Federacije BiH“,
broj: 25/03) i članka 24. Statuta Općine Fojnica –
prečišćeni tekst („ Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće Fojnica na
XXIV. sjednici održanoj dana 28. rujna 2015.
godine donosi

Na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom
zemljištu („Službene novine Federacije BiH“,
broj: 25/03), člana 24. Statuta Općine Fojnica –
prečišćeni tekst („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće Fojnica na
XXIV. sjednici održanoj dana 28.09.2015. godine
donosi

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E

I. Utvrđuje se pravo vlasništva na zemljištu na
kojem je izgrađen građevni objekat – garaža
bez prava korištenja radi građenja u korist
graditelja Mije (Mato) Božić iz Fojnica, k.č.
1342/7, pravo raspolaganja Općina Fojnica,
ukupne površine 49 m2.

I. Utvrđuje se pravo vlasništva na zemljištu na
kojem je izgrađen građevinski objekat – garaža
bez prava korištenja radi građenja u korist
graditelja Božić (Mato) Mije iz Fojnica, k.č.
1342/7, pravo raspolaganja Općina Fojnica,
ukupne površine 49 m2.

II. Za dodijeljeno građevno zemljište iz točke
I. ovog rješenja korisnik je dužan platiti
naknadu u iznosu od: 49m2 x 30,00 KM =
1.470,00
KM
(hiljadučetrstosedamdeset
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.

II. Za dodijeljeno građevinsko zemljište iz
tačke I. ovog rješenja korisnik je dužan platiti
naknadu u iznosu od: 49m2 x 30,00 KM =
1.470,00
KM
(hiljadučetrstosedamdeset
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.

III. Naknadu na temelju prirodnih pogodnosti
(renta) i uređenje zemljišta imenovani će platiti
prilikom izdavanja odobrenja za gradnju.

III. Naknadu na osnovu prirodnih pogodnosti
(renta) i uređenje zemljišta imenovani će platiti
prilikom izdavanja odobrenja za gradnju.

IV. Na zemljištu iz točke I. ovog
nakon plaćanja naknade iz točke
rješenja, po pravomoćnosti ovog
Katastarsko knjižni ured Općine
izvršit će uknjižbu prava vlasništva
Mije (Mato) Božić.

IV. Na zemljištu iz tačke I. ovog
nakon plaćanja naknade iz tačke
rješenja, po pravosnažnosti ovog
Katastarsko knjižni ured Općine
izvršit će uknjižbu prava vlasništva
Božić (Mato) Mije.

O b r a z l o ž e nj e

rješenja,
II. ovog
rješenja,
Fojnica
u korist

O b r a z l o ž e nj e

rješenja,
II. ovog
rješenja,
Fojnica
u korist

30.09.2015. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 8_________Stranica 2

Općinskoj Službi za urbanizam, graditeljstvo,
katastar i imovinsko pravne poslove obratio se
Mijo Božić sa zahtjevom da se utvrdi pravo
vlasništava u njegovu korist, na građevnom
zemljištu u vlasništvu općine iz dispozitiva I.
ovog rješenja, na kome je izgradio građevni
objekat – garažu bez prava korištenja radi
građenja.
Iz pribavljenog izvješća općinskog tijela za
poslove urbanizma utvrđeno je da se za izvršenu
gradnju objekta na navedenom zemljištu
naknadno može izdati odobrenje za građenje.

Općinskoj Službi za urbanizam, građenje,
katastar i imovinsko pravne poslove obratio se
Božić Mijo sa zahtjevom da se utvrdi pravo
vlasništava u njegovu korist, na građevinskom
zemljištu u vlasništvu općine iz dispozitiva I.
ovog rješenja, na kome je izgradio građevinski
objekat – garažu bez prava korištenja radi
građenja.
Iz pribavljenog izvještaja općinskog organa
za poslove urbanizma utvrđeno je da se za
izvršenu gradnju objekta na navedenom zemljištu
naknadno može izdati odobrenje za građenje.

Člankom 61. Zakona o građevnom zemljištu
propisano je da: „Na građevnom zemljištu u
državnoj svojini na kojem je izgrađena zgrada bez
prava korištenja zemljišta radi građenja za koju se
može naknadno izdati odobrenje za građenje po
odredbama Zakona o prostornom uređenju,
Općinsko vijeće će utvrditi pravo vlasništva u
korist graditelja, odnosno njegovog pravnog
sljednika, uz obvezu plaćanja naknade za
dodjeljeno građevno zemljište na korištenje i za
uređenje građevnog zemljišta“.

Članom 61. Zakona o građevinskom
zemljištu propisano je da: „Na građevinskom
zemljištu u državnoj svojini na kojem je izgrađena
zgrada bez prava korištenja zemljišta radi
građenja za koju se može naknadno izdati
odobrenje za građenje po odredbama Zakona o
prostornom uređenju, Općinsko vijeće će utvrditi
pravo vlasništva u korist graditelja, odnosno
njegovog pravnog sljednika, uz obavezu plaćanja
naknade za dodjeljeno građevinsko zemljište na
korištenje i za uređenje građevinskog zemljišta“.

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

Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni
uslovi propisani članom 61. Zakona o
građevinskom zemljištu, to je valjalo ovim
rješenjem utvrditi pravo vlasništva u korist
podnosioca zahtjeva na navedenom zemljištu na
kome je izgrađena garaža bez prava korištenja radi
građenja.

Odredba o visini naknade za dodjeljeno
zemljište temelji se na članku 64. Zakona o
građevnom zemljištu.

Odredba o visini naknade za dodjeljeno
zemljište temelji se na članu 64. Zakona o
građevinskom zemljištu.

Na temelju svega izloženog odlučeno je kao
u dispozitivu ovog rješenja.

Na osnovu svega izloženog odlučeno je kao
u dispozitivu ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod
Nadležnog suda podnošenjem tužbe u roku od 30
dana nakon dostavljanja rješenja.

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod
Nadležnog suda podnošenjem tužbe u roku od 30
dana nakon dostavljanja rješenja.

Dostavljeno:
- Podnositelju zahtjeva,
- Službi za urbanizam, graditeljstvo,
katastar i imovinsko pravne poslove
- Službi za gospodarstvo, financije i proračun
- A/a
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, v.r.
________________________________________

Dostavljeno:
- Podnosiocu zahtjeva,
- Službi za urbanizam, građenje,
katastar i imovinsko pravne poslove
- Službi za privredu, finansije i budžet
-A/a
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, s.r.
________________________________________

Stranica 3

Službene novine Općine Fojnica

Broj 8

30.09.2015. godine

Broj: 01-31-1194/14
Fojnica: 28. rujna 2015. godine

Broj: 01-31-1194/14
Fojnica: 28.09.2015. 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. Statuta Općine Fojnica –
prečišćeni tekst („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće Fojnica
na XXIV. sjednici održanoj dana 28. rujna
2015. godine donosi

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. Statuta Općine Fojnica –
prečišćeni tekst („ Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće Fojnica
na XXIV. sjednici održanoj dana 28.09.2015.
godine donosi

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E

I. Miroslavu (Drago) Knežević iz
Fojnice dodjeljuje se na korištenje
neposrednom pogodbom, radi oblikovanja
građevne parcele neizgrađeno gradsko
građevno zemljište,
k.č. 1342/6, pravo
raspolaganja Općina Fojnica, ukupne
površine 146 m2.
II. Za dodijeljeno zemljište iz točke I.
ovog rješenja korisnik je dužan platiti
naknadu u iznosu od: 146 m2 x 30,00 KM =
4.380,00
KM(četiritisučetristoosamdeset
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.
III. Na zemljištu iz točke I. ovog
rješenja, nakon plaćanja naknade iz točke II
ovog rješenja, po pravomoćnosti ovog
rješenja, Katastarsko knjižni ured Općine
Fojnica izvršit će uknjižbu prava korištenja
u korist Miroslava (Drago) Knežević.

I.Knežević (Drago) Miroslavu iz
Fojnice dodjeljuje se na korištenje
neposrednom pogodbom, radi oblikovanja
građevinske parcele neizgrađeno gradsko
građevinsko zemljište, k.č. 1342/6, pravo
raspolaganja Općina Fojnica, ukupne
površine 146 m2.
II. Za dodijeljeno zemljište iz tačke I.
ovog rješenja korisnik je dužan platiti
naknadu u iznosu od: 146 m2 x 30,00 KM =
4.380,00 KM (četirihiljadetristoosamdeset
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.
III. Na zemljištu iz tačke I. ovog
rješenja, nakon plaćanja naknade iz tačke
II. ovog rješenja, po pravosnažnosti ovog
rješenja, Katastarsko knjižni ured Općine
Fojnica izvršit će uknjižbu prava korištenja
u korist Knežević (Drago) Miroslava.

O b r a z l o ž e nj e

O b r a z l o ž e nj e

Općinskoj
Službi
za
urbanizam,
graditeljstvo, katastar i imovinsko pravne
poslove obratio se vlasnik nekretnine, Miroslav
Knežević, koja graniči sa nekretninom iz točke
I. ovog rješenja i koji na svom vlasničkim
dijelu ima izgrađen stambeni obiteljski objekat.

Općinskoj Službi za urbanizam, građenje,
katastar i imovinsko pravne poslove obratio se
vlasnik nekretnine Knežević Miroslav koja
graniči sa nekretninom iz tačke I. ovog rješenja
i koji na svom vlasničkim dijelu ima izgrađen
stambeni porodični objekat.

Kako bi se ovaj dio građevne parcele
uredio i oblikovala građevna parcela na
pravilan način potrebno je da se Miroslavu
Knežević
dodjeli
katastarska
parcela
k.č.1342/6, površine 146 m2 i pripoji njegovoj
parceli.
Člankom 44. Zakona o građevnom
zemljištu propisana je nadležnost za dodjelu
neizgrađenog građevnog zemljišta radi
izgradnje Općinskom vijeću uz pravičnu
naknadu.

Kako bi se ovaj dio građevinske parcele
uredio i oblikovala građevinska parcela na
pravilan način potrebno je da se Knežević
Miroslavu
dodjeli
katastarska
parcela
k.č.1342/6, površine 146 m2 i pripoji njegovoj
parceli.
Članom 44. Zakona o građevinskom
zemljištu propisana je nadležnost za dodjelu
neizgrađenog građevinskog zemljišta radi
izgradnje Općinskom vijeću uz pravičnu
naknadu.

30.09.2015. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 8

Stranica 4

Kako je novim Zakonom o stvarnim
pravima, koji se počeo primjenjivati od mjeseca
ožujka 2014. godine utvrđeno, članak 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.

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 o visini naknade za dodijeljeno
zemljište temelji se na članku 64. Zakona o
građevnom zemljištu.

Odredba o visini naknade za dodijeljeno
zemljište temelji se na članu 64. Zakona o
građevinsko zemljištu.

Na temelju svega izloženog odlučeno je
kao u dispozitivu ovog rješenja.

Na osnovu svega izloženog odlučeno je kao
u dispozitivu ovog rješenja.

Dostavljeno:
- Podnositelju zahtjeva
- Službi za urbanizam, graditeljstvo,
katastar i imovinsko pravne poslove
- Službi za gospodarstvo, financije i proračun
-A/a
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, v.r.
________________________________________

Dostavljeno:
- Podnosiocu zahtjeva
- Službi za urbanizam, građenje,
katastar i imovinsko pravne poslove
- Službi za privredu, finansije i budžet
- A/a
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, s r.
_____________________________________

Broj: 01-05-1089-2/15
Fojnica: 28. rujna 2015. godine

Broj: 01-05-1089-2/15
Fojnica: 28.09.2015. 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 Izvješće o realizaciji Programa rada
Općinskog vijeća i usvojenih akata za prvi 6
mjeseci 2015. godine, Općinsko vijeće Fojnica na
XXIV. sjednici održanoj 28. rujna 2015. godine
donosi

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 Izvještaj o realizaciji Programa rada
Općinskog vijeća i usvojenih akata za prvi 6
mjeseci 2015. godine, Općinsko vijeće Fojnica na
XXIV. sjednici održanoj 28.09.2015. godine
donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o realizaciji
Programa rada Općinskog vijeća
i usvojenih akata za prvi 6 mjeseci 2015. godine

o usvajanju Izvještaja o realizaciji
Programa rada Općinskog vijeća
i usvojenih akata za prvi 6 mjeseci 2015. godine

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o
realizaciji Programa rada Općinskog vijeća
i usvojenih akata za prvi 6 mjeseci 2015. godine.

I.
Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
realizaciji Programa rada Općinskog vijeća
i usvojenih akata za prvi 6 mjeseci 2015. godine.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o
realizaciji Programa rada Općinskog vijeća
i usvojenih akata za prvi 6 mjeseci 2015. godine.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o
realizaciji Programa rada Općinskog vijeća
i usvojenih akata za prvi 6 mjeseci 2015. godine.

Stranica 5

Službene novine Općine Fojnica

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

„Službenim

Broj 8

30.09.2015. godine

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

„Službenim

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

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

Broj: 01-05-1089-2/15
Fojnica: 28. rujna 2015. godine

Broj: 01-05-1089-2/15
Fojnica: 28.09.2015. godine

IZVJEŠĆE
o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća i
usvojenih akata za prvih 6 mjeseci 2015. godine

IZVJEŠTAJ
o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća
usvojenih akata za prvih 6 mjeseci 2015. godine

I. Programom rada Općinskog vijeća Fojnica za
2015. godinu, broj: 01-05-194-7/15 od
24.
veljače 2015. godine utvrđeno je da se u III.
KVARTALU (1. srpnja 2014. – 30. rujna 2014.)
razmatra Izvješće o realizaciji Programa rada
Općinskog vijeća i usvojenih akata za prvih 6
mjeseci 2015. godine.

I. Programom rada Općinskog vijeća Fojnica za
2015. godinu, broj: 01-05-194-7/15 od
24.02.2015. godine utvrđeno je da se u III.
KVARTALU (01.07.2014. – 30.09.2014.)
razmatra Izvještaj o realizaciji Programa rada
Općinskog vijeća i usvojenih akata za prvih 6
mjeseci 2015. godine.

Općinsko vijeće je, kroz izvještajni period
održalo 4 redovite, 1 izvanrednu i 1 svečanu
sjednicu. Svoje aktivnosti je zasnivalo na
Programu rada i utvrđenim točkama dnevnog
reda, koje su usuglašavane na sjednicama
Kolegija vijeća, te je realiziralo iste po kvartalima
kako slijedi:

Općinsko vijeće je, kroz izvještajni period
održalo 4 redovne, 1 vanrednu i 1 svečanu
sjednicu. Svoje aktivnosti je zasnivalo na
Programu rada i utvrđenim tačkama dnevnog
reda, koje su usaglašavane na sjednicama Kolegija
vijeća, te je realiziralo iste po kvartalima kako
slijedi:

U prvom tromjesečju 2015. godine, koje obuhvata
period od 1. siječnja 2015. godine do 31. ožujka
2015. godine, razmatrano je i usvojeno sljedeće:

U prvom tromjesečju 2015. godine, koje obuhvata
period od 01.01.2015. godine do 31.03.2015.
godine, razmatrano je i usvojeno sljedeće:

1. Izvješće o realizaciji Programa rada
Općinskog vijeća Fojnica za 2014.
godinu;
2. Izvješće o radu i Financijsko izvješće
OIP-a Fojnica za 2014. godinu;
3. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne
građevne cijene m2 korisne stambene
površine;
4. Izvješće o radu JU Ljekarna –Apoteka
Fojnica za 2014. godinu;
5. Izvješće o radu za 2014. godinu JU za
predškolsko odgoj i prosvjetu djece
Fojnica;
6. Izvješće o radu JU Dom zdravlja Fojnica
za 2014. godinu;
7. Zaključak o davanju suglasnosti na Plan
poslovanja Lječilište „Reumal“ Fojnica
za 2015. godinu;
8. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine
Fojnica za period: 1. siječnja - 31.
prosinca 2014. godine;

1. Izvještaj o realizaciji Programa rada
Općinskog vijeća Fojnica za 2014.
godinu;
2. Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj
OIK-e Fojnica za 2014. godinu;
3. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne
građevinske cijene m2 korisne stambene
površine;
4. Izvještaj o radu JU Ljekarna –Apoteka
Fojnica za 2014. godinu;
5. Izvještaj o radu za 2014. godinu JU za
predškolsko vaspitanje i obrazovanje
djece Fojnica;
6. Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Fojnica
za 2014. godinu;
7. Zaključak o davanju saglasnosti na Plan
poslovanja Lječilište „Reumal“ Fojnica za
2015. godinu;
8. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine
Fojnica za period: 01.01.- 31.12.2014.
godine;

30.09.2015. godine
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9. Informacija o stanju javne sigurnosti na
području Policijske stanice Fojnica za 2014.
godini;

U drugom tromjesečju 2015. godine, koji
obuhvata period od 1. travnja 2015. godine do 30.
lipnja 2015. godine, razmatrano je i usvojeno
sljedeće:

U drugom tromjesečju 2015. godine, koji
obuhvata period od 01.04.2015. godine do
30.06.2015. godine, razmatrano je i usvojeno
sljedeće:

1. Informacija o radu Ispostave za
zapošljavanje Fojnica za 2013. godinu;
2. Izvješće o radu Vatrogasnog društva
„Fojnica“ Fojnica za 2014. godinu;
3. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine
Fojnica za period: 1. siječnja do 31.
ožujka 2015. godine;
4. Izvješće o poslovanju JKP „Šćona“ d.o.o.
Fojnica za 2014. godinu;
5. Odluka o izmjeni Regulacijskog plana
užeg urbanog područja Općine Fojnica;
6. Odluka o pristupanju izradi izmjene
dijela Regulacijskog plana užeg urbanog
područja.

1. Informacija o radu Ispostave za
zapošljavanje Fojnica za 2013. godinu;
2. Izvještaj o radu Vatrogasnog društva
„Fojnica“ Fojnica za 2014. godinu;
3. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine
Fojnica za period: 01.01. do 31.03.2015.
godine;
4. Izvještaj o poslovanju JKP „Šćona“ d.o.o.
Fojnica za 2014. godinu;
5. Odluka o izmjeni Regulacionog plana
užeg urbanog područja Općine Fojnica;
6. Odluka o pristupanju izradi izmjene dijela
Regulacionog plana užeg urbanog
područja.

II. Programom rada Općinskog vijeća Fojnica, u
prvom i drugom tromjesečju 2015. godine, 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.

II. Programom rada Općinskog vijeća Fojnica, u
prvom i drugom tromjesečju 2015. godine, 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 redoslijedom kako su planirani za
razmatranje:
1. Izvješće o radu Općinskog načelnika i
općinskih službi za upravu za 2014. godinu i
Program rada za 2015. godinu,
(obrađivač i predlagač: Općinski načelnik);
2. Informacija o stanju u šumama na području
Općine Fojnica,
(obrađivač i predlagač: Kantonalna uprava za
šume – odjeljenje Fojnica).
3. Izvješće o radu za 2014. godinu Lječilišta
„Reumal“ Fojnica;
(obrađivač: Lječilište „Reumal“ Fojnica,
predlagač: predsjednik Upravnog vijeća);
4. Program utroška sredstava za izgradnju i
održavanje lokalnih cesta u 2015. godini,
(obrađivač: služba za društvene djelatnosti i
stambeno komunalne poslove, predlagač:
Općinski načelnik);
5. Godišnji plana implementacije Strateškog
plana razvoja Općine Fojnica,
(obrađivač:
povjerenstvo
za
nadzor
implementacije Strateškog plana razvoja Općine
Fojnica, predlagatelj: Općinski načelnik).

Isti su navedeni redoslijedom kako su planirani za
razmatranje:
1. Izvještaj o radu Općinskog načelnika i
općinskih službi za upravu za 2014. godinu i
Program rada za 2015. godinu,
(obrađivač i predlagač: Općinski načelnik);
2. Informacija o stanju u šumama na području
Općine Fojnica,
(obrađivač i predlagač: Kantonalna uprava za
šume – odjeljenje Fojnica).
3. Izvještaj o radu za 2014. godinu Lječilišta
„Reumal“ Fojnica;
(obrađivač: Lječilište „Reumal“ Fojnica,
predlagač: predsjednik Upravnog odbora);
4. Program utroška sredstava za izgradnju i
održavanje lokalnih cesta u 2015. godini,
(obrađivač: služba za društvene djelatnosti i
stambeno komunalne poslove, predlagač:
Općinski načelnik);
5. Godišnji plana implementacije Strateškog
plana razvoja Općine Fojnica,
(obrađivač: komisija za nadzor implementacije
Strateškog plana
razvoja Općine Fojnica,
predlagač: Općinski načelnik).
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III. Osim realizacije vlastitog programa u
izvještajnom periodu Općinsko vijeće je
razmatralo i druge materijale, dostavljene od
ovlaštenih obrađivača, predlagatelja, tako da su
u istom periodu doneseni sljedeći akti iz raznih
oblasti:

III. Osim realizacije vlastitog programa u
izvještajnom periodu Općinsko vijeće je
razmatralo i druge materijale, dostavljene od
ovlaštenih obrađivača, predlagatelja, tako da su
u istom periodu doneseni sljedeći akti iz raznih
oblasti:

1. Zaključak o upućivanju urgencije, javnim
ustanovama i javnom poduzeću za dostavu
Izvješća o radu za 2013. godinu;
2. Zaključak o zaduženju nadležne općinske
službe za provedbu javne rasprave u predmetu
davanja prethodne suglasnosti za pokretanje
procedure za dodjelu koncesije za istražno eksploatacione radove mineralne sirovine
antimonita na lokalitetu Čemernica, Općina
Fojnica;
3. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku
o izmjenama i dopunama Statuta Javne
ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko
liječenje – lječilište „Reumal“ Fojnica
(Prečišćeni tekst);
4. Rješenje o konačnom imenovanju članova
Upravnog vijeća JU Dom zdravlja Fojnica;
5. Rješenje o konačnom imenovanju članova
Upravnog vijeća JU predškolsko odgoj i
prosvjetu djece Fojnica;
6. Odluka o utvrđivanju statusa nepokretnosti
javno dobro – nekategorisani put;
7. Rješenje, o dodjeli zemljišta na korištenje
neposrednom pogodbom, Salihu Salčinović;
8. Odluka o upotrebi, čuvanju i vođenju
evidencije o pečatima mjesnih zajednica na
području Općine Fojnica;
9. Odluka o komunalnim naknadama, visini
naknade i način priključenja na komunalnu
infrastrukturu na području zaštičenog područja
Spomenika prirode „Prokoško jezero”;
10. Statutarna Odluka o izmjenama i dopuna
Statuta Općine Fojnica;
11. Zaključak o prihvaćanju Inicijative za
izmjenu Odluke o utvrđivanju tarife komunalni
pristojbi;
12. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu JKP
„Šćona“ d.o.o. Fojnica za 2013. godinu;
13. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu JU
Dom zdravlja Fojnica za 2013. godinu;
14. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
u postupku dodjele koncesije za istraživačkoeksploatacijske radove mineralne sirovine
mermerisanog krečnjaka na lokalitetu Dusina Pogorelica, Općina Fojnica;
15. Odluka o načinu korištenja prirodnih
resursa na području Općine Fojnica;

1. Zaključak o upućivanju urgencije, javnim
ustanovama i javnom preduzeću za dostavu
Izvještaja o radu za 2013. godinu;
2. 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
antimonita na lokalitetu Čemernica, Općina
Fojnica;
3. Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o
izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove
za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje
– lječilište „Reumal“ Fojnica (Prečišćeni
tekst);
4. Rješenje o konačnom imenovanju članova
Upravnog odbora JU Dom zdravlja Fojnica;
5. Rješenje o konačnom imenovanju članova
Upravnog odbora JU predškolsko vaspitanje i
obrazovanje djece Fojnica;
6. Odluka o utvrđivanju statusa nepokretnosti
javno dobro – nekategorisani put;
7. Rješenje, o dodjeli zemljišta na korištenje
neposrednom pogodbom, Salčinović Salihu;
8. Odluka o upotrebi, čuvanju i vođenju
evidencije o pečatima mjesnih zajednica na
području Općine Fojnica;
9. Odluka o komunalnim naknadama, visini
naknade i način priključenja na komunalnu
infrastrukturu na području zaštičenog područja
Spomenika prirode „Prokoško jezero”;
10. Statutarna Odluka o izmjenama i dopuna
Statuta Općine Fojnica;
11. Zaključak o prihvaćanju Inicijative za
izmjenu Odluke o utvrđivanju tarife komunalni
taksi;
12. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu
JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica za 2013. godinu;
13. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU
Dom zdravlja Fojnica za 2013. godinu;
14. Zaključak o davanju prethodne saglasnosti
u postupku dodjele koncesije za istraživačkoeksploatacijske radove mineralne sirovine
mermerisanog krečnjaka na lokalitetu Dusina Pogorelica, Općina Fojnica;
15. Odluka o načinu korištenja prirodnih
resursa na području Općine Fojnica;

30.09.2015. godine
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korištenje JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica;
17. Odluka o prijenosu opreme na upravljanje i
korištenje JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica;
18. Odluka o visini naknade za redovno
održavanje zajedničkih dijelova zgrada i
upravljanje zgradama;
19. Zaključak o usvajanju Izvješća o poslovanju
Javne ustanove Ljekarna-Apoteka Fojnica za
2013. godinu;
20. Zaključak o davanju suglasnosti na Prednacrt
Prostornog plana Općine Fojnica 2011 – 2031;
21. Rješenje o dodjeli zemljišta na korištenje,
Igoru Bošnjak;
22. Odluka o kućnom redu u stambenim i
stambeno-poslovnim zgradama na području
Općine Fojnica;
23. Zaključak o prihvaćanju Inicijative za izmjenu
Odluke o visini naknade na ime pregleda umrlih
osoba i utvrđivanju smrti (mrtvozvorništvo);
24. Rješenje o dodjeli zemljišta neposrednom
pogodbom, Silvestru (Slavke) Trogrančić;
25. Rješenje o dodjeli zemljišta neposrednom
pogodbom, Azemu i Jasmini Huseinbašić;
26. Odluka o promjeni statusa nepokretnosti u
općoj upotrebi;
27. Odluka o načinu i uvjetima raspolaganja
nekretninama u vlasništvu Općine Fojnica –
poslovni prostori u ulici Novo naselje;
28. Odluka o izboru vršitelja dužnosti načelnika
Općine Fojnica;
29. Odluka o općinskim administrativnim
pristojbama;
30. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
visini naknade na ime pregleda umrlih osoba i
utvrđivanju smrti (mrtvozvorništvo);
31. Zaključak o usvajanju Financijskog plana
Općinskog izbornog povjerenstva Fojnica za
prijevremene izbore za Općinskog načelnika za
2015. godinu.

16. Odluka o prijenosu vozila na upravljanje i
korištenje JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica;
17. Odluka o prijenosu opreme na upravljanje i
korištenje JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica;
18. Odluka o visini naknade za redovno
održavanje zajedničkih dijelova zgrada i
upravljanje zgradama;
19. Zaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju
Javne ustanove Ljekarna-Apoteka Fojnica za
2013. godinu;
20. Zaključak o davanju saglasnosti na Prednacrt
Prostornog plana Općine Fojnica 2011 – 2031;
21. Rješenje o dodjeli zemljišta na korištenje,
Bošnjak Igoru;
22. Odluka o kućnom redu u stambenim i
stambeno-poslovnim zgradama na području
Općine Fojnica;
23. Zaključak o prihvaćanju Inicijative za izmjenu
Odluke o visini naknade na ime pregleda umrlih
osoba i utvrđivanju smrti (mrtvozvorništvo);
24. Rješenje o dodjeli zemljišta neposrednom
pogodbom, Trogrančić (Slavke) Silvestu;
25. Rješenje o dodjeli zemljišta neposrednom
pogodbom, Huseinbašić Azemu i Jasmini;
26. Odluka o promjeni statusa nepokretnosti u
općoj upotrebi;
27. Odluka o načinu i uvjetima raspolaganja
nekretninama u vlasništvu Općine Fojnica –
poslovni prostori u ulici Novo naselje;
28. Odluka o izboru vršioca dužnosti načelnika
Općine Fojnica;
29. Odluka o općinskim administrativnim
taksama;
30. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
visini naknade na ime pregleda umrlih lica i
utvrđivanju smrti (mrtvozvorništvo);
31. Zaključak o usvajanju Finansijskog plana
Općinske izborne komisije
Fojnica za
prijevremene izbore za Općinskog načelnika za
2015. godinu.

IV. Radu Vijeća u izvještajnom periodu svoj
doprinosu su dala i stalna radna tijela Općinskog
vijeća Fojnica, po potrebi su održavali radne
sjednice, razmatrali pripremljene materijale za
Vijeće, te zaključke sa sjednica u pisanoj formi
dostavljali na Vijeće.

IV. Radu Vijeća u izvještajnom periodu svoj
doprinosu su dala i stalna radna tijela Općinskog
vijeća Fojnica, po potrebi su održavali radne
sjednice, razmatrali pripremljene materijale za
Vijeće, te zaključke sa sjednica u pisanoj formi
dostavljali na Vijeće.

V. Na temelju iznesenih pokazatelja o radu
Općinskog vijeća za izvještajni period nesporna je
činjenica da Vijeće, u okviru svojih ovlaštenja,
nije u cijelosti izvršilo svoje obveze, posebno
imajući u vidu obveze utvrđene Programom rada
Općinskog vijeća za drugi kvartal, a za koje su
zaduženi obrađivači, odnosno predlagači koji nisu
na vrijeme dostavljali materijal na Općinsko
vijeće.

V. Na osnovu iznesenih pokazatelja o radu
Općinskog vijeća za izvještajni period nesporna je
činjenica da Vijeće, u okviru svojih ovlaštenja,
nije u cijelosti izvršilo svoje obaveze, posebno
imajući u vidu obaveze utvrđene Programom rada
Općinskog vijeća za drugi kvartal, a za koje su
zaduženi obrađivači, odnosno predlagači koji nisu
na vrijeme dostavljali materijal na Općinsko
vijeće.

16. Odluka o prijenosu vozila na upravljanje i
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Preporuka Općinskog vijeća je da se u
narednom periodu ovlašteni obrađivači kao i
predlagatelji materijala za Općinsko vijeća
pridržavaju rokova iz Programa rada, te iste
blagovremeno dostavljaju Stručnoj službi Vijeća.

Preporuka Općinskog vijeća je da se u
narednom periodu ovlašteni obrađivači kao i
predlagači materijala za Općinsko vijeća
pridržavaju rokova iz Programa rada, te iste
blagovremeno dostavljaju Stručnoj službi Vijeća.

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

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

Broj: 01-05-1018/15
Fojnica: 28. rujna 2015. godine

Broj: 01-05-1018/15
Fojnica: 28.09.2015. 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 Izvješće o radu Lječilišta „Reumal“
Fojnica za 2014. godinu, Općinsko vijeće Fojnica
na XXIV. sjednici održanoj dana 28. rujna 2015.
godine donosi

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 Izvještaj o radu Lječilišta „Reumal“
Fojnica za 2014. godinu, Općinsko vijeće Fojnica
na XXIV. sjednici održanoj dana 28.09.2015.
godine donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu
Lječilišta „Reumal“ Fojnica za 2014. godinu

o usvajanju Izvještaja o radu
Lječilišta „Reumal“ Fojnica za 2014. godinu

I.
Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o
radu
Lječilišta „Reumal“ Fojnica za 2014.
godinu.

I.
Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
radu
Lječilišta „Reumal“ Fojnica za 2014.
godinu.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o
radu Lječilišta
„Reumal“ Fojnica za 2014.
godinu.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o
radu Lječilišta
„Reumal“ Fojnica za 2014.
godinu.

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

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

„Službenim

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

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

_____________________________________

Broj: 01-38-1004/15
Fojnica: 28. rujna 2015. godine

Broj: 01-38-1004/15
Fojnica: 28.09.2015. godine

Na temelju članka 14. Pravilnika o izboru,
imenovanju i radu školskih odbora osnovnih i
srednjih škola u Kantonu Središnja Bosna
(„Službene novine KSB“, broj: 8/15), članka 24.
Statuta Općine Fojnica – prečišćeni tekst
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 2/15) i
članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica –
prečišćeni („Službene novine Općine Fojnica“,

Na osnovu člana 14. Pravilnika o izboru,
imenovanju i radu upravnih odbora osnovnih i
srednjih škola u Srednjobosanskom kantonu
(„Službene novine SBK“, broj: 8/15), člana 24.
Statuta Općine Fojnica – prečišćeni tekst
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 2/15) i
člana 87. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica –
prečišćeni („Službene novine Općine Fojnica“,

30.09.2015. godine

Službene novine Općine Fojnica

broj: 2/15), postupajući po aktu Ministarstva
obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Općinsko
vijeće Fojnica na XXIV. sjednici održanoj dana
28. rujna 2015. godine donosi
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broj: 2/15), postupajući po aktu Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Općinsko
vijeće Fojnica na XXIV. sjednici održanoj dana
28.09.2015. godine donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju prijedloga kandidata
za članove školskih odbora u osnovnim i
srednjim školama iz reda lokalne zajednice

o utvrđivanju prijedloga kandidata
za članove upravnih odbora u osnovnim i
srednjim školama iz reda lokalne zajednice

I. Općinsko vijeće Fojnica utvrđuje prijedloge
kandidata za članove školskih odbora u osnovnim
i srednjim školama iz reda lokalne zajednice:

I. Općinsko vijeće Fojnica utvrđuje prijedloge
kandidata za članove upravnih odbora u osnovnim
i srednjim školama iz reda lokalne zajednice:

-

-

u školski odbor Osnovne škole „Ivan
Goran Kovačić“ Gojevići, Fojnica
predlaže Nikolinu Ababović,
u školski odbor Osnovne škole „Muhsin
Rizvić“ Fojnica predlaže Hašu Kučuk,
u školski odbor Srednje mješovite škole
„Zijah Dizdarević“ Fojnica predlaže
Amelu Merdžanić.

-

-

u upravni odbor Osnovne škole „Ivan
Goran Kovačić“ Gojevići, Fojnica
predlaže Ababović Nikolinu,
u upravni odbor Osnovne škole „Muhsin
Rizvić“ Fojnica predlaže Kučuk Hašu,
u upravni odbor Srednje mješovite škole
„Zijah Dizdarević“ Fojnica predlaže
Merdžanić Amelu.

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.
________________________________________

Stranica 11

Službene novine Općine Fojnica

Broj 8

30.09.2015. godine
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