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Fojnica: 30.11.2015. godine                                                                         

        Na temelju članka 9. Zakona o komunalnim 

djelatnostima („Službene novine KSB“, broj: 

13/13) i članka 24. Statuta Općine Fojnica - 

prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

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

na 26. sjednici održanoj dana 30. studenog 2015. 

godine, donosi 

 

ODLUKU 
o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na 

području Općine Fojnica 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se komunalna 

djelatnosti na području općine, uvjeti i način  

obavljanja, te druga pitanja od značaja za 

obavljanje te djelatnosti na području Općine 

Fojnica. 

 

Članak 2. 

        Na području Općine Fojnica  obavljaju se 

slijedeće komunalne djelatnosti: 

 

1. opskrba  pitkom vodom, 

2. odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda, 

3. održavanje i izgradnja objekata  i uređaja 

komunalne infrastrukture, 

4. održavanje javnih površina, 

5. održavanje čistoće, 

6. održavanje javnih česama i fontana, 

7. odlaganje komunalnog otpada ,  odvoz 

kućnog smeća, uređenje gradske deponije, 

8. održavanje lokalnih  puteva, 

9. obavljanje poslova zimske službe, 

10. održavanje javne rasvjete, 

11. održavanje tržnica i pijaca na malo. 

        Na osnovu člana 9. Zakona o komunalnim 

djelatnostima („Službene novine SBK“, broj: 

13/13) i člana 24. Statuta Općine Fojnica - 

prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

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

na 26. sjednici održanoj dana 30.11.2015. godine, 

donosi 

 

ODLUKU 
o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na 

području Općine Fojnica 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Član 1. 

Ovom Odlukom određuje se komunalna 

djelatnosti na području općine, uslovi i način  

obavljanja, te druga pitanja od značaja za 

obavljanje te djelatnosti na području Općine 

Fojnica. 

 

Član 2. 

Na području Općine Fojnica  obavljaju se 

slijedeće komunalne djelatnosti: 

 

1. opskrba  pitkom vodom, 

2. odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda, 

3. održavanje i izgradnja objekata  i uređaja 

komunalne infrastrukture, 

4. održavanje javnih površina, 

5. održavanje čistoće, 

6. održavanje javnih česama i fontana, 

7. odlaganje komunalnog otpada ,  odvoz 

kućnog smeća, uređenje gradske deponije, 

8. održavanje lokalnih  puteva, 

9. obavljanje poslova zimske službe, 

10. održavanje javne rasvjete, 

11. održavanje tržnica i pijaca na malo. 
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        Člankom 4. Zakona o komunalnim 

djelatnostima Kantona Središnja Bosna propisano 

je što se podrazumijeva pod pojmom svake od 

navedenih komunalnih djelatnosti iz prethodnog 

stavka. 

 

II. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH 

DJELATNOSTI 

Članak 3. 

        Komunalne djelatnosti  na području Općine 

Fojnica  obavlja: 

 

1. Javno komunalno poduzeće „Šćona“ 

d.o.o. Fojnica, 

2. pravne ili fizičke osobe na temelju  

pisanog ugovora o povjeravanju 

komunalnih poslova. 

 

III. NAČIN I UVJETI OBAVLJANJA 

KOMUNALNIH DJELATNOSTI 

 

Članak 4. 

        Javno komunalno poduzeće „Šćona“ d.o.o. 

Fojnica  komunalne djelatnosti iz članka 2 ove 

Odluke obavlja na osnovu  Plana obavljanja 

komunalnih djelatnosti  Općine Fojnica koji 

donosi Služba za stambeno komunalne poslove. 

        Obim  i cijena komunalnih poslova odredit 

će se na temelju Plana obavljanja komunalnih 

djelatnosti Općine Fojnica i troškovnika JKP 

„Šćona“ Fojnica  izrađenog na temelju Plana 

obavljanja komunalnih djelatnosti  za godinu u 

kojoj se zaključuje ugovor, a do isteka roka na 

koji se zaključuje ugovor bit će utvrđeni naprijed 

navedenim godišnjim Planom  i troškovnicima za 

predmetne poslove. 

        Plan obavljanja komunalnih djelatnosti i 

troškovnik JKP „Šćona“ Fojnica odobrava 

Općinsko vijeće  davanjem suglasnosti na isti. 

 

Članak  5. 

Obavljanje komunalnih djelatnosti iz 

članka 2. ove Odluke povjerava se pravnoj ili  

fizičkoj osobi na temelju Odluke o pokretanju 

postupka  koju donosi  Općinski načelnik. 

Na temelju Odluke iz stavka 2. ovog 

članka Općinski načelnik sklapa ugovor o 

povjeravanju komunalnih poslova iz članka 2. ove 

Odluke koji obvezno sadrži: 

1. djelatnost za koju se sklapa ugovor, 

2. vrijeme na koje se sklapa ugovor, 

3. vrsta i obim poslova, 

4. način određivanja cijene za obavljanje 

poslova, te način i rok plaćanja, 

        Članom 4. Zakona o komunalnim 

djelatnostima Srednjobosanskog kantona  

propisano je što se podrazumijeva pod pojmom 

svake od navedenih komunalnih djelatnosti iz 

prethodnog stava. 

 

II. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH 

DJELATNOSTI 

Član 3. 

        Komunalne djelatnosti  na području Općine 

Fojnica  obavlja: 

 

1. Javno komunalno preduzeće „Šćona“ 

d.o.o. Fojnica, 

2. pravna ili fizička lica na osnovu  

pisanog ugovora o povjeravanju 

komunalnih poslova. 

III. NAČIN I USLOVI OBAVLJANJA 

KOMUNALNIH DJELATNOSTI 

 

Član 4. 

        Javno komunalno preduzeće „Šćona“ d.o.o. 

Fojnica  komunalne djelatnosti iz člana 2 ove 

Odluke obavlja na osnovu  Plana obavljanja 

komunalnih djelatnosti  Općine Fojnica koji 

donosi Služba za stambeno komunalne poslove. 

        Obim  i cijena komunalnih poslova odredit 

će se na osnovu Plana obavljanja komunalnih 

djelatnosti Općine Fojnica i troškovnika JKP 

„Šćona“ Fojnica  izrađenog na osnovu  Plana 

obavljanja komunalnih djelatnosti  za godinu u 

kojoj se zaključuje ugovor, a do isteka roka na 

koji se zaključuje ugovor bit će utvrđeni naprijed 

navedenim godišnjim Planom  i troškovnicima za 

predmetne poslove. 

        Plan obavljanja komunalnih djelatnosti i 

troškovnik JKP „Šćona“ Fojnica odobrava 

Općinsko vijeće  davanjem saglasnosti na isti. 

 

Član  5. 

        Obavljanje komunalnih djelatnosti iz člana 2. 

ove Odluke povjerava se pravnoj ili  fizičkoj osobi 

na osnovu  Odluke o pokretanju postupka  koju 

donosi  Općinski načelnik. 

        Na osnovu Odluke iz stava 2. ovog člana 

Općinski načelnik sklapa ugovor o povjeravanju 

komunalnih poslova iz člana 2. ove Odluke koji 

obavezno sadrži: 

1. djelatnost za koju se sklapa ugovor, 

2. vrijeme na koje se sklapa ugovor, 

3. vrsta i obim poslova, 

4. način određivanja cijene za obavljanje 

poslova, te način i rok plaćanja, 
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5. garancija  izvršitelja o ispunjenju 

ugovora. 

       Ugovor iz stavka 2. ovog članka može se 

sklopiti najduže na vrijeme od četiri godine.   

 

Članak 6. 

        U slučaju povećanja ili smanjenja obima 

komunalnih poslova ili cijene, u toku roka na koji 

je zaključen ugovor, sporazumno će se sačiniti 

aneks ugovora kojeg odobrava  Općinski načelnik. 

        Cijena usluge isplaćuje se izvršitelju usluge 

prema dostavljenim računima o izvršenim 

poslovima. Nadzor nad obavljenim poslovima vrši 

komunalni redar ili komunalni inspektor. 

 

Članak  7. 
        Na postupak odabira ponuđača  za obavljanje 

komunalnih djelatnosti iz članka 5. ove Odluke 

primjenjuju se odredbe propisa Zakona o javnim 

nabavkama  kojima je uređen postupak  javne 

nabavke radova, roba i usluga. 

 

Članak 8. 

        Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

a primjenjuje se osmog dana nakon objave u 

„Službenim novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 
______________________________________    

  

Broj: 01-05-1359-3/15 

Fojnica: 30. studenog  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 Financijsko izvješće Općinskog 

izbornog povjerenstva Fojnica za prijevremene 

izbore za načelnika Općine Fojnica Općinsko 

vijeće Fojnica, na 26. sjednici održanoj dana 30. 

studenog 2015. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
 o usvajanju Financijskog izvješća Općinskog 

izbornog povjerenstva Fojnica  

za prijevremene izbore  

za načelnika Općine Fojnica 

 

I  Općinsko vijeće Fojnica usvaja Financijsko 

izvješće Općinskog izbornog povjerenstva Fojnica 

za prijevremene izbore za načelnika Općine 

Fojnica.  

5. garancija  izvršitelja o ispunjenju 

ugovora. 

        Ugovor iz stava 2. ovog člana može se 

sklopiti najduže na vrijeme od četiri godine.   

 

Član 6. 

        U slučaju povećanja ili smanjenja obima 

komunalnih poslova ili cijene, u toku roka na koji 

je zaključen ugovor, sporazumno će se sačiniti 

aneks ugovora kojeg odobrava  Općinski načelnik. 

        Cijena usluge isplaćuje se izvršitelju usluge 

prema dostavljenim računima o izvršenim 

poslovima. Nadzor nad obavljenim poslovima vrši 

komunalni redar ili komunalni inspektor. 

 

Član  7. 
        Na postupak odabira ponuđača  za obavljanje 

komunalnih djelatnosti iz člana 5. ove Odluke 

primjenjuju se odredbe propisa Zakona o javnim 

nabavkama  kojima je uređen postupak  javne 

nabavke radova, roba i usluga. 

 

Član 8. 

        Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

a primjenjuje se osmog dana nakon objave u 

„Službenim novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                                    

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, s.r. 
______________________________________ 

 

Broj: 01-05-1359-3/15 

Fojnica: 30.11.2015. 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 Finansijski izvještaj Općinske 

izborne komisije Fojnica za prijevremene izbore 

za načelnika Općine Fojnica Općinsko vijeće 

Fojnica, na 26. sjednici održanoj dana 30.11.2015. 

godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
 o usvajanju Finansijskog izvještaja Općinske 

izborne komisije Fojnica  

za prijevremene izbore  

za načelnika Općine Fojnica 

 

I  Općinsko vijeće Fojnica usvaja Finansijski 

izvještaj Općinske izborne komisije Fojnica za 

prijevremene izbore za načelnika Općine Fojnica. 
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        Sastavni dio ovog Zaključka Financijsko 

izvješće Općinskog izbornog povjerenstva Fojnica 

za prijevremene izbore za načelnika Općine 

Fojnica, broj: 75-2/15 od 23. listopada 2015. 

godine.  

 

II.  Zaključak će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 

________________________________________ 

 

 

Broj: 01-14-1244/15 

Fojnica: 30. studenog  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 Financijski plan Izbornog 

povjerenstva osnovne izborne jedinice Fojnica za 

2016. godinu, Općinsko vijeće Fojnica, na 26. 

sjednici održanoj dana 30. studenog 2015. godine, 

donosi 

 

ZAKLJUČAK 
 o usvajanju Financijskog plana   

Izbornog povjerenstva osnovne izborne 

jedinice  Fojnica za 2016. godinu 

 

 

I  Općinsko vijeće Fojnica usvaja Financijski 

plana Izbornog povjerenstva osnovne izborne 

jedinice  Fojnica za 2016. godinu. 

 

        Sastavni dio ovog Zaključka je Financijski 

plana Izbornog povjerenstva osnovne izborne 

jedinice  Fojnica za 2016. godinu broj: 74-2/15 od 

23. listopada 2015. godine.  

 

 

II.   Zaključak će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

 

PREDSJEDNIK                                                                             

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 

________________________________________ 

        Sastavni dio ovog Zaključka Finansijski 

izvještaj Općinske izborne komisije Fojnica za 

prijevremene izbore za načelnika Općine Fojnica, 

broj: 75-2/15 od 23.10.2015. godine.  

 

 

II.  Zaključak će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                          

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, s.r. 

________________________________________ 

 

 

Broj: 01-14-1244/15 

Fojnica: 30.11.2015. 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 Finansijski plan Izborne komisije 

osnovne izborne jedinice Fojnica za 2016. godinu, 

Općinsko vijeće Fojnica, na 26. sjednici održanoj 

dana 30.11.2015. godine, donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 
 o usvajanju Finansijskog plana   

Izborne komisije osnovne izborne  

jedinice  Fojnica za 2016. godinu 

 

 

I  Općinsko vijeće Fojnica usvaja Finansijski 

plana Izborne komisije osnovne izborne jedinice  

Fojnica za 2016. godinu. 

 

        Sastavni dio ovog Zaključka je Finansijski 

plana Izborne komisije osnovne izborne jedinice  

Fojnica za 2016. godinu broj: 74-2/15 od 

23.10.2015. godine.  

 

 

II.  Zaključak će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

 

PREDSJEDNIK                                                                             

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, s.r. 

________________________________________
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Broj: 01-38-1296/15  

Fojnica: 30. studenog 2015. godine                                                                           

 

        Na temelju članka 24. točka 32. 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 Program rada Javne ustanove 

za predškolski odgoj i prosvjetu djece Fojnica za 

školsku 2015/2016 godinu, Općinsko vijeće 

Fojnica, na 26. sjednici održanoj dana 30. 

studenog 2015. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti  

na Program rada  Javne ustanove 

za predškolski odgoj i prosvjetu djece  

Fojnica za školsku 2015/2016 godinu 

 

 

I.    Općinsko vijeće Fojnica daje suglasnost na 

Program rada Javne ustanove za predškolski odgoj 

i prosvjetu djece Fojnica za školsku 2015/2016. 

godinu. 

 

        Sastavni dio ovog Zaključka je Program rada 

Javne ustanove za predškolski odgoj i prosvjetu 

djece Fojnica za školsku 2015/2016 godinu, broj: 

35-1/15 od 6. studenog 2015. godine.  

 

II.  Zaključak će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                               

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                          

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 

________________________________________ 

 

 

Broj: 01-38-1296/15  

Fojnica: 30.11. 2015. godine                                                                                      

 

        Na osnovu člana 24. tačka 32. 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 Program rada Javne ustanove 

za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece 

Fojnica za školsku 2015/2016 godinu, Općinsko 

vijeće Fojnica, na 26. sjednici održanoj dana 

30.11.2015. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o davanju saglasnosti  

na Program rada  Javne ustanove 

za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece 

Fojnica za školsku 2015/2016 godinu 

 

 

I.    Općinsko vijeće Fojnica daje saglasnost na 

Program rada Javne ustanove za predškolsko 

vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica za školsku 

2015/2016. godinu. 

 

        Sastavni dio ovog Zaključka je Program rada 

Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i 

obrazovanje djece Fojnica za školsku 2015/2016 

godinu, broj: 35-1/15 od 6.11.2015. godine.  

 

II.  Zaključak će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                       

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, s.r. 

_____________________________________

Broj: 01-05-1359-5/15 

Fojnica: 30. studenog 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 izvršenju proračuna 

Općine Fojnica za period 1. siječnja do 30. rujna 

2015. godine, Općinsko vijeće Fojnica, na 26. 

sjednici održanoj dana 30. studenog 2015. godine, 

donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća  

o izvršenju proračuna Općine Fojnica 

za period: 1. siječnja do  30. rujna 2015. godine 

Broj: 01-05-1359-5/15 

Fojnica: 30.11.2015. 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 Izvještaj o izvršenju budžeta Općine 

Fojnica za period 01.01.do 30.09.2015. godine, 

Općinsko vijeće Fojnica, na 26. sjednici održanoj 

dana 30.11.2015. godine, donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvještaja  

o izvršenju budžeta Općine Fojnica 

za period: 01.01.do  30.09.2015. godine
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I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o 

izvršenju proračuna Općine Fojnica za period: 1. 

siječnja do 30. rujna 2015. godine.  

 

        Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o 

izvršenju proračuna Općine Fojnica za period: 1. 

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

1298/15 od 20. listopada 2015. godine. 

 

II.  Zaključak će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                   

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 

________________________________________ 
 

I.  Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o 

izvršenju budžeta Općine Fojnica za period: 

01.01. do 30.09.2015. godine.  

 

        Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o 

izvršenju budžeta Općine Fojnica za period: 

01.01.do 30.09.2015. godine, broj: 02-14-1298/15 

od 20.10.2015. godine. 

 

II.  Zaključak će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                           

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, s.r. 
________________________________________

 Broj: 01-05-1359-6/15                                                                                                 

Fojnica: 30. studenog 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) 

Općinsko vijeće Fojnica, na 26. sjednici, održanoj 

30. studenog 2015. godine, donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 
o objavljivanju Internog oglasa  

za izbor dva (2) promjenjiva člana 

Povjerenstva za Javno privatno-partnerstvo 

 

 

I.  Općinsko vijeće Fojnica zadužuje stručnu 

službu Vijeća da sukladno Poslovniku Općinskog 

vijeća Fojnica objavi Interni oglas  za izbor dva 

(2) promjenjiva člana Povjerenstva za Javno-

privatno partnerstvo. 

 

II.    Konačan prijedlog dva (2) promjenjiva člana 

Povjerenstva za Javno-privatno partnerstvo će 

utvrditi Kolegij Općinskog vijeća i dostaviti 

Općinskom vijeću na usvajanje. 

 

III.  Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                          

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                                      

Dr. Bogomir Barbić, v.r. 

________________________________________ 

 

 

 

Broj: 01-05-1359-6/15                                                                                                 

Fojnica: 30.11.2015. 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) 

Općinsko vijeće Fojnica, na 26. sjednici, održanoj 

30.11.2015. godine, donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 
o objavljivanju Internog oglasa  

za izbor dva (2) promjenjiva člana  

Komisije za Javno privatno-partnerstvo 

 

 

I.  Općinsko vijeće Fojnica zadužuje stručnu 

službu Vijeća da u skladu sa Poslovnikom 

Općinskog vijeća Fojnica objavi Interni oglas  za 

izbor dva (2) promjenjiva člana Komisije za 

Javno-privatno partnerstvo. 

 

II.    Konačan prijedlog dva (2) promjenjiva člana 

Komisije za Javno-privatno partnerstvo će utvrditi 

Kolegij Općinskog vijeća i dostaviti Općinskom 

vijeću na usvajanje. 

 

III.  Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                                

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Dr. Bogomir Barbić, s.r. 

________________________________________ 
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