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Temeljem članka 16., 30. i 35. Zakona o
prostornom uređenju („Službene novine KSB“,
broj: 11/14), i članka 24. Statuta Općine Fojnica prečišćeni tekst („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće Fojnica, na
28. sjednici održanoj 25. veljače 2016. godine,
donosi
ODLUKU
O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENE
REGULACIJSKOG PLANA
DIJELA URBANOG PODRUČJA FOJNICA

Na osnovu člana 16., 30. i 35. Zakona o
prostornom uređenju („Službene novine SBK“,
broj: 11/14), i člana 24. Statuta Općine Fojnica prečišćeni tekst („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće Fojnica, na
28. sjednici održanoj 25.02.2016. godine, donosi

1. Vrsta dokumenta čijoj se izmjeni/izradi
pristupa

1. Vrsta dokumenta čijoj se izmjeni/izradi
pristupa

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Regulacijski plan (u
daljem tekstu: Plan), dijela urbanog područja
Općine Fojnica i pristupa se izradi Regulacijskog
plana „Poslovno turističke zone“ u Fojnici.

Član 1.
Ovom Odlukom mijenja se Regulacioni plan (u
daljem tekstu: Plan), dijela urbanog područja
Općine Fojnica i pristupa se izradi Regulacionog
plana „Poslovno turističke zone“ u Fojnici.

2. Granice područja za koje se dokument
donosi:

2. Granice područja za koje se dokument
donosi:

Članak 2.
Granica obuhvata prikazana je na ortofoto podlozi
i katastarskoj podlozi R 1:1000, i opisana na
slijedeći način:
Granica obuhvata Regulacijskog plana obuhvaća
prostor jugoistočno od centra Fojnice. Granica
obuhvata počinje od mosta na rijeci Dragači u
pravcu jugozapada regionalnim putem R438 do
križanja sa ulicama Džemala Bijedića i
ZAVNOBIH-a, zatim nastavlja u pravcu
sjeveroistoka duž ulice ZAVNOBIH-a, prelazi
rijeku Dragaču i ide do ulice Šetalište, nastavlja
ulicom Šetalište u pravcu jugoistoka, zatim
lokalnim putem do parcele k.č. 1547, gdje granica
ponovno ide tokom rijeke Dragače do mosta na
rijeci Dragači.

Član 2.
Granica obuhvata prikazana je na ortofoto podlozi
i katastarskoj podlozi R 1:1000, i opisana na
slijedeći način:
Granica obuhvata Regulacionog plana obuhvaća
prostor jugoistočno od centra Fojnice. Granica
obuhvata počinje od mosta na rijeci Dragači u
pravcu jugozapada regionalnim putem R438 do
križanja sa ulicama Džemala Bijedića i
ZAVNOBIH-a, zatim nastavlja u pravcu
sjeveroistoka duž ulice ZAVNOBIH-a, prelazi
rijeku Dragaču i ide do ulice Šetalište, nastavlja
ulicom Šetalište u pravcu jugoistoka, zatim
lokalnim putem do parcele k.č. 1547, gdje granica
ponovno ide tokom rijeke Dragače do mosta na
rijeci Dragači.

Površina obuhvata iznosi P = 34,33 ha.

Površina obuhvata iznosi P = 34,33 ha.

ODLUKU
O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENE
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3. Rok važenja Plana
Članak 3.
Plan se donosi za vremenski period od 10 godina (
2016. – 2026. god.)

3. Rok važenja Plana
Član 3.
Plan se donosi za vremenski period od 10 godina (
2016. – 2026. god.)

4. Smjernice za izradu dokumenta
Članak 4.
Plan se radi za područje na kojem se u planskom
periodu očekuje pojačana izgradnja ili uređenje
prostora, u cilju donošenja detaljnog planskog
dokumenta kojim se određuje svrsishodno
organiziranje, korištenje i namjena prostora, te
mjerila i smjernice za uređenje i zaštitu prostora.
Smjernice za izradu plana predstavljaju jednu od
polaznih osnova za izradu plana na temelju
Zakona o prostornom uređenju i Uredbe o
jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih
dokumenata („Službene novine Federacije BiH“,
broj: 63/04 i 57/07) i čine poseban prilog ove
Odluke.

4. Smjernice za izradu dokumenta
Član 4.
Plan se radi za područje na kojem se u planskom
periodu očekuje pojačana izgradnja ili uređenje
prostora, u cilju donošenja detaljnog planskog
dokumenta kojim se određuje svrsishodno
organiziranje, korištenje i namjena prostora, te
mjerila i smjernice za uređenje i zaštitu prostora.
Smjernice za izradu plana predstavljaju jednu od
polaznih osnova za izradu plana na osnovu
Zakona o prostornom uređenju i Uredbe o
jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih
dokumenata („Službene novine Federacije BiH“,
broj: 63/04 i 57/07) i čine poseban prilog ove
Odluke.

5. Sadržaj Plana
Članak 5.
Sadržaj Plana u svemu se formira sukladno
odredbama članka 69. do članka 72. Uredbe o
jedinstvenoj metodologiji izrade planskih
dokumenata („Službene novine Federacije BiH“,
broj: 63/04 i 57/07) i članka 30. Zakona o
prostornom uređenju („Službene novine KSB“,
broj: 11/14), te minimalno sadrži:
a) detaljnu namjenu površina;
b) gustoću naseljenosti;
c) koeficijent izgrađenosti;
d) nivelacijske podatke;
e) regulacijsku i građevinsku crtu;
f) model uređenja prostora;
g) način opremanja zemljišta komunalnom,
prometnom i drugom infrastrukturom;
h) uvjete za gradnju i poduzimanje drugih
aktivnosti u prostoru;
i) mjere zaštite stanovnika i materijalnih dobara
od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih
nepogoda i katastrofa, te ratnih djelovanja;
j) mjere zaštite prava osoba sa smanjenim
tjelesnim sposobnostima;
k) druge elemente značajne za područje za koje se
donosi Plan.

5. Sadržaj Plana
Član 5.
Sadržaj Plana u svemu se formira u skladu sa
odredbama člana 69. do člana 72. Uredbe o
jedinstvenoj metodologiji izrade planskih
dokumenata („Službene novine Federacije BiH“,
broj: 63/04 i 57/07) i člana 30. Zakona o
prostornom uređenju („Službene novine SBK“,
broj: 11/14), te minimalno sadrži:
a) detaljnu namjenu površina;
b) gustoću naseljenosti;
c) koeficijent izgrađenosti;
d) nivelacijske podatke;
e) regulacionu i građevinsku crtu;
f) model uređenja prostora;
g) način opremanja zemljišta komunalnom,
saobraćajnom i drugom infrastrukturom;
h) uslove za gradnju i poduzimanje drugih
aktivnosti u prostoru;
i) mjere zaštite stanovnika i materijalnih dobara
od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih
nepogoda i katastrofa, te ratnih djelovanja;
j) mjere zaštite prava osoba sa smanjenim
tjelesnim sposobnostima;
k) druge elemente značajne za područje za koje se
donosi Plan.

6. Rok izrade Plana
Članak 6.
Izrada, razmatranje i usvajanje Regulacijskog
plana odvijat će se sukladno važećoj zakonskoj
regulativi, po skraćenom postupku, sukladno
slijedećoj dinamici:
1.Plan i program aktivnosti, Odluka o
pristupanju izradi plana, Smjernice za izradu
plana, program uključivanja javnosti - veljača
2016;

6. Rok izrade Plana
Član 6.
Izrada, razmatranje i usvajanje Regulacionog
plana odvijat će se u skladu sa važećom
zakonskom regulativom, po skraćenom postupku,
u skladu sa slijedećom dinamikom:
1. Plan i program aktivnosti, Odluka o
pristupanju izradi plana, Smjernice za izradu
plana, program uključivanja javnosti - februar
2016;
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2. Izbor Nosioca izrade plana - ožujak 2016;
3. Prikupljanje, priprema i ažuriranje podloge
za izradu plana - ožujak 2016;
4. Izrada Prednacrta plana - travanj 2016;
5. Razmatranje i usvajanje Prednacrta plana
od strane Nositelja pripreme - travanj 2016;
6. Razmatranje i usvajanje Nacrta plana od
strane Općinskog Vijeća - travanj 2016;
7. Obavljanje javnog uvida i javne rasprave svibanj 2016;
8.Izrada zapisnika o provedenoj javnoj raspravi
i smjernice za izradu Prijedloga –- svibanj
2016;
9. Prijedlog Plana i usvajanje plana od strane
Općinskog vijeća - lipanj 2016.
7. Osiguranje
dokumenta

sredstava

za

izradu

Broj 1 _
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2. Izbor Nosioca izrade plana - mart 2016;
3. Prikupljanje, priprema i ažuriranje
podloge za izradu plana - mart 2016;
4. Izrada Prednacrta plana - april 2016;
5. Razmatranje i usvajanje Prednacrta
plana od strane Nosioca pripreme april 2016;
6. Razmatranje i usvajanje Nacrta plana od
strane Općinskog Vijeća - april 2016;
7. Obavljanje javnog uvida i javne
rasprave - maj 2016;
8. Izrada zapisnika o provedenoj javnoj
raspravi i smjernice za izradu Prijedloga
- maj 2016;
9. Prijedlog Plana i usvajanje plana od
strane Općinskog vijeća - juni 2016.
7. Osiguranje
dokumenta

sredstava

za

izradu

Članak 7.
Sredstva za pripremu podloga i izradu Plana
osigurana su u proračunu Općine Fojnica za
2016. godinu.

Član 7.
Sredstva za pripremu podloga i izradu Plana
osigurana su u budžetu Općine Fojnica za
2016. godinu.

8. Nositelj pripreme plana i nositelj izrade
plana

8. Nosilac pripreme plana i nosilac
izrade plana

Članak 8.
Nositelj pripreme Plana, sukladno članku 37.
Zakona o prostornom uređenju KSB, je Služba
za urbanizam, graditeljstvo, katastar i
imovinsko pravne poslove.
Nositelj izrade Plana će biti izabran sukladno
Zakonu o javnim nabavkama („Službeni
glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14).

Član 8.
Nosilac pripreme Plana, u skladu sa članom
37. Zakona o prostornom uređenju SBK, je
Služba za urbanizam, građenje, katastar i
imovinsko pravne poslove.
Nosilac izrade Plana će biti izabran u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama („Službeni
glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14).

9. Javna rasprava i donošenje Plana

9. Javna rasprava i donošenje Plana

Članak 9.
Program uključivanja javnosti u procesu
pripreme i izrade Regulacijskog plana, sa svim
potrebnim elementima i terminima za
uključivanje javnosti u pripremu i izradu plana
je sastavni dio ove Odluke.
Javni uvid i javna rasprava o Nacrtu Plana traje
30 (trideset) dana, sukladno članku 41., stavak
5., Zakona o prostornom uređenju KSB.

Član 9.
Program uključivanja javnosti u procesu
pripreme i izrade Regulacionog plana, sa svim
potrebnim elementima i terminima za
uključivanje javnosti u pripremu i izradu plana
je sastavni dio ove Odluke.
Javni uvid i javna rasprava o Nacrtu Plana traje
30 (trideset) dana, u skladu sa članom 41., stav
5., Zakona o prostornom uređenju SBK.

Članak 10.
Na temelju rezultata javne rasprave i stava o
Nacrtu Plana, Nositelj pripreme Plana utvrdit
će prijedlog Plana i podnijeti ga Općinskom
vijeću Fojnica na donošenje.

Član 10.
Na osnovu rezultata javne rasprave i stava o
Nacrtu Plana, Nosilac pripreme Plana utvrdit
će prijedlog Plana i podnijeti ga Općinskom
vijeću Fojnica na donošenje.

10. Ostale odredbe
Članak 11.

10. Ostale odredbe
Član 11.
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Subjekti planiranja su: Općina Fojnica, JKP
„Šćona“ Fojnica, Lječilište „Reumal“ Fojnica
vlasnici i korisnici zemljišta, potencijalni
investitori i drugi zainteresirani subjekti koji
iskažu svoj interes.

Subjekti planiranja su: Općina Fojnica, JKP
„Šćona“ Fojnica, Lječilište „Reumal“ Fojnica
vlasnici i korisnici zemljišta, potencijalni
investitori i drugi zainteresirani subjekti koji
iskažu svoj interes.

Članak 12.
Utvrđuje se režim zabrane gradnje na području
obuhvata Plana do donošenja Plana, a najduže u
trajanju od 3 (tri) godine, sukladno članku 35.
Zakona o prostornom uređenju KSB.

Član 12.
Utvrđuje se režim zabrane gradnje na području
obuhvata Plana do donošenja Plana, a najduže u
trajanju od 3 (tri) godine, u skladu sa članom 35.
Zakona o prostornom uređenju SBK.

Članak 13.
Sastavni dio ove Odluke su:
- grafički prilog sa ucrtanom granicom prostora
obuhvata za koji se radi Plan,
- program uključivanja javnosti u proces pripreme
i izrade Regulacijskog plana,
- smjernice za izradu Regulacijskog plana.

Član 13.
Sastavni dio ove Odluke su:
- grafički prilog sa ucrtanom granicom prostora
obuhvata za koji se radi Plan,
- program uključivanja javnosti u proces pripreme
i izrade Regulacionog plana,
- smjernice za izradu Regulacionog plana.

Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u
„Službenim novinama Općine Fojnica“.

Član 14.
Ova Odluka stupa na snagu danom 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:01-05-753-5/16
Fojnica: 25. veljače 2016. godine

Broj:01-05-753-5/16
Fojnica: 25.02.2016. godine

Na temelju članka 24. stavak (1). točka 20. Statuta
Općine Fojnica - prečišćeni tekst („Službene
novine Općine Fojnica“, broj: 2/15) i članka 80.
Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica - prečišćeni
tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj:
2/15) Općinsko vijeće Fojnica, na 28. sjednici
održanoj 25. veljača 2016. godine, donosi

Na osnovu člana 24. stav (1). tačka 20. Statuta
Općine Fojnica - prečišćeni tekst („Službene
novine Općine Fojnica“, broj: 2/15) i člana 80.
Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica - prečišćeni
tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj:
2/15) Općinsko vijeće Fojnica, na 28. sjednici
održanoj 25.02.2016. godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o vršenju ovlasti
u gospodarskim društvima i javnim
poduzećima od interesa za Općinu Fojnica

o vršenju ovlasti
u privrednim društvima i javnim
preduzećima od interesa za Općinu Fojnica

DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE

DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se vršenje ovlasti u
gospodarskim društvima i javnim poduzećima od
interesa za Općinu Fojnica, upravni nadzor,
nadzor nad općim aktima.

Član 1.
Ovom Odlukom uređuje se vršenje ovlasti u
privrednim društvima i javnim preduzećima od
interesa za Općinu Fojnica, upravni nadzor,
nadzor nad općim aktima.

Članak 2.

Član 2.
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U gospodarskim društvima i javnim poduzećima
od interesa za Općinu Fojnica, ovlasti vrši
Općinsko vijeće, neposredno ili putem Općinskog
načelnika.
Članak 3.
U privrednim društvima i javnim preduzećima od
interesa za Općinu Fojnica, Općinsko vijeće
neposredno vrši sljedeće ovlasti:
a) Učešće u radu i odlučivanju skupštine;
b) Izbor i nominiranje kandidata za
imenovanje članova nadzornih odbora i
razrješenje članova nadzornih odbora prije isteka
mandata.

U privrednim društvima i javnim preduzećima od
interesa za Općinu Fojnica, ovlasti vrši Općinsko
vijeće, neposredno ili putem Općinskog načelnika.

Članak 4.
U gospodarskim društvima i javnim poduzećima
od interesa za Općinu Fojnica, putem Općinskog
načelnika vrši sljedeće ovlasti:
a) Davanje saglasnosti na imenovanje
članova uprave i razrješenje članova uprave prije
isteka mandata;
b) Upravni nadzor, praćenje rada, uz
obvezu podnošenja izvješća.

Član 4.
U privrednim društvima i javnim preduzećima od
interesa za Općinu Fojnica, putem Općinskog
načelnika vrši sljedeće ovlasti:
a) Davanje saglasnosti na imenovanje
članova uprave i razrješenje članova uprave prije
isteka mandata;
b) Upravni nadzor, praćenje rada, uz
obavezu podnošenja izvještaja.

Članak 5.
Gospodarska društva u kojima Općinsko vijeće
vrši ovlaštenja od interesa za Općinu Fojnica su:
a) JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica;
b) „Aquareumal“ d.o.o. Fojnica;
c) Nature Concept Fojnica (NCF)
d). i drugim gospodarskim društvima i
javnim poduzećima od interesa za Općinu
Fojnica.

Član 5.
Privredna društva u kojima Općinsko vijeće vrši
ovlaštenja od interesa za Općinu Fojnica su:
a) JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica;
b) „Aquareumal“ d.o.o. Fojnica;
c) Nature Concept Fojnica (NCF)
d). i drugim privrednim društvima i
javnim preduzećima od interesa za Općinu
Fojnica.

DIO DRUGI – PRAVO UČEŠĆA U RADU I
ODLUČIVANJU

DIO DRUGI – PRAVO UČEŠĆA U RADU I
ODLUČIVANJU

Članak 6.
(1) Pravo učešća u odlučivanju u radu skupštine
gospodarskih društava gdje je Općinsko vijeće
utemeljitelj ovlasti skupštine vrši Općinsko vijeće.
(2) Pravo učešća u odlučivanju u radu skupštine
gospodarskih društava gdje je kapital društva
podijeljen na udjele, Općina ostvaruje putem
opunomoćenika, koji je u svemu dužan postupati
sukladno dobivenim obvezujućim uputama
Općinskog vijeća.
(3)
Općinsko
vijeće
daje
punomoć
opunomoćeniku za svaku sjednicu skupštine u
pisanom obliku, koja obvezno sadrži:
a) ime i prezime opunomoćenika, ime
jednog roditelja, adresu stanovanja, JMBG, broj
osobne karte i naziv tijela koje je izdao osobnu
kartu;
b) dnevni red sazvane skupštine, sa
obvezujućom uputom o načinu glasovanja po
svakoj pojedinoj točki dnevnog reda, tako da

Član 6.
(1) Pravo učešća u odlučivanju u radu skupštine
privrednih društava gdje je Općinsko vijeće
osnivač ovlasti skupštine vrši Općinsko vijeće.
(2) Pravo učešća u odlučivanju u radu skupštine
privrednih društava gdje je kapital društva
podijeljen na udjele, Općina ostvaruje putem
punomoćnika, koji je u svemu dužan postupati u
skladu sa dobivenim obavezujućim uputama
Općinskog vijeća.
(3) Općinsko vijeće daje punomoć punomoćniku
za svaku sjednicu skupštine u pisanom obliku,
koja obavezno sadrži:
a) ime i prezime punomoćnika, ime
jednog roditelja, adresu stanovanja, JMBG, broj
lične karte i naziv organa koji je izdao ličnu
kartu;
b) dnevni red sazvane skupštine, sa
obavezujućom uputom o načinu glasanja po
svakoj pojedinoj tački dnevnog reda, tako da

Član 3.
U privrednim društvima i javnim preduzećima od
interesa za Općinu Fojnica, Općinsko vijeće
neposredno vrši sljedeće ovlasti:
a) Učešće u radu i odlučivanju skupštine;
b) Izbor i nominiranje kandidata za
imenovanje članova nadzornih odbora i
razrješenje članova nadzornih odbora prije isteka
mandata.
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pored svake točke dnevnog reda izričito mora
biti naglašeno: „glasovati za“, ili „glasovati
protiv“ ili „biti suzdržan“ ili „ne glasovati“ ili
drugi odgovarajući način glasovanja;
c) druge odgovarajuće obvezujuće
upute, koje se odnose na sudjelovanje u
raspravi, predlaganje i glasanje za skidanje
pojedinih točki sa dnevnog reda, predlaganje i
glasovanje za odgađanje skupštine;
d) naznaku da opunomoćenik nema
ovlasti za sudjelovanje u radu i odlučivanju
sazvane skupštine izvan točki dnevnog reda
navedenog u punomoći.

pored svake tačke dnevnog reda izričito mora
biti naglašeno: „glasati za“, ili „glasati protiv“
ili „biti suzdržan“ ili „ne glasati“ ili drugi
odgovarajući način glasanja;
c) druge odgovarajuće obavezujuće
upute, koje se odnose na sudjelovanje u
raspravi, predlaganje i glasanje za skidanje
pojedinih tački sa dnevnog reda, predlaganje i
glasanje za odgađanje skupštine;
d) naznaku da punomoćnik nema
ovlasti za sudjelovanje u radu i odlučivanju
sazvane skupštine izvan tački dnevnog reda
navedenog u punomoći.

Članak 7.
(1) Gospodarsko društvo iz članka 5. točka b)
ove Odluke dužno je Općinskom vijeću
dostaviti poziv za zakazanu skupštinu sa
dnevnim redom i materijalima za svaku točku
dnevnog reda, najkasnije 15 dana prije dana
održavanja skupštine.
(2) Opunomoćenik je dužan originalnu kopiju
punomoći
predati
nadležnom
tijelu
gospodarskog društva, najkasnije neposredno
prije početka skupštine.

Član 7.
(1) Privredno društvo iz člana 5. tačka b) ove
Odluke dužno je Općinskom vijeću dostaviti
poziv za zakazanu skupštinu sa dnevnim
redom i materijalima za svaku tačku dnevnog
reda, najkasnije 15 dana prije dana održavanja
skupštine.
(2) Punomoćnik je dužan originalnu kopiju
punomoći
predati
nadležnom
organu
privrednog društva, najkasnije neposredno
prije početka skupštine.

DIO TREĆI – IZBOR I NOMINIRANJE
ZA IMENOVANJE ČLANOVA
NADZORNIH ODBORA I RAZRJEŠENJE
DUŽNOSTI PRIJE ISTEKA MANDATA
ČLANOVIMA NADZORNIH ODBORA

DIO TREĆI – IZBOR I NOMINIRANJE
ZA IMENOVANJE ČLANOVA
NADZORNIH ODBORA I RAZRJEŠENJE
DUŽNOSTI PRIJE ISTEKA MANDATA
ČLANOVIMA NADZORNIH ODBORA

Članak 8.
(1) Postupak izbora i nominiranja za
imenovanje članova nadzornih odbora
gospodarskih društava od interesa za Općinu
Fojnica, sukladno odredbama Statuta Općine i
Poslovnika Općinskog vijeća
pokreće
Općinsko vijeće Odlukom o raspisivanju
internog oglasa.
(2) Radi provođenja postupka iz stavka (1)
ovog članka Općinski načelnik imenuje
Povjerenstvo od tri člana. Nakon okončanog
postupka izbora kandidata povjerenstvo je
dužno sačiniti listu kandidata koji ispunjavaju
tražene uvjete i zapisnik koji sadrži sve
aktivnosti i radnje obavljene od strane
Povjerenstva. Listu kandidata i zapisnik
Povjerenstvo je dužno dostaviti Općinskom
vijeću na izbor i imenovanje.
(3) Na temelju liste kandidata iz stavka (2)
ovog članka Općinsko vijeće daje prethodnu
suglasnost nadležnom tijelu društva za
imenovanje članova nadzornog odbora, a
sukladno ovoj odluci skupština društva sa
udjelom držanog kapitala će donijeti odluku o
imenovanju članova nadzornog odbora.

Član 8.
(1) Postupak izbora i nominiranja za
imenovanje članova nadzornih odbora
privrednih društava od interesa za Općinu
Fojnica, u skladu sa odredbama Statuta Općine
i Poslovnika Općinskog vijeća
pokreće
Općinsko vijeće Odlukom o raspisivanju
internog oglasa.
(2) Radi provođenja postupka iz stava (1) ovog
člana Općinski načelnik imenuje Komisiju od
tri člana. Nakon okončanog postupka izbora
kandidata komisija je dužna sačiniti listu
kandidata koji ispunjavaju tražene uslove i
zapisnik koji sadrži sve aktivnosti i radnje
obavljene od strane Komisije. Listu kandidata i
zapisnik Komisija je dužno dostaviti
Općinskom vijeću na izbor i imenovanje.
(3) Na osnovu liste kandidata iz stava (2) ovog
člana Općinsko vijeće daje prethodnu
saglasnost nadležnom organu društva za
imenovanje članova nadzornog odbora, a u
skladu sa ovom odlukom skupština društva sa
udjelom držanog kapitala će donijeti odluku o
imenovanju članova nadzornog odbora.
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(4) Za člana nadzornog odbora gospodarskog
društva ispred Općine Fojnica ne može biti
nominirana osoba koja ne ispunjava opće i
posebne uvjete utvrđene raspisanim internim
oglasom.

(4) Za člana nadzornog odbora privrednog
društva ispred Općine Fojnica ne može biti
nominirano lice koja ne ispunjava opće i
posebne uslove utvrđene raspisanim internim
oglasom.

Članak 9.
Izuzetno, bez provođenja postupka iz članka 8.
ove Odluke, Općinsko vijeće može utvrditi
prijedlog kandidata za imenovanje vršitelja
dužnosti članova nadzornog odbora ispred
Općine Fojnica, do okončanja natječajne
procedure, a najduže na vremenski period od
tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu
odluke skupštine o imenovanju članova
nadzornog odbora.

Član 9.
Izuzetno, bez provođenja postupka iz člana 8.
ove Odluke, Općinsko vijeće može utvrditi
prijedlog kandidata za imenovanje vršioca
dužnosti članova nadzornog odbora ispred
Općine Fojnica, do okončanja konkursne
procedure, a najduže na vremenski period od
tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu
odluke skupštine o imenovanju članova
nadzornog odbora.

Članak 10.
Predsjednik i članovi nadzornih odbora
imenovani ispred Općine Fojnica dužni su
postupati sukladno interesima vlasnika
kapitala, a predsjednik nadzornog odbora
dužan je Općinskom vijeću i Općinskom
načelniku
blagovremeno,
a
najmanje
šestomjesečno dostaviti pisani izvješće o radu
nadzornog odbora.

Član 10.
Predsjednik i članovi nadzornih odbora
imenovani ispred Općine Fojnica dužni su
postupati u skladu sa interesima vlasnika
kapitala, a predsjednik nadzornog odbora
dužan je Općinskom vijeću i Općinskom
načelniku
blagovremeno,
a
najmanje
šestomjesečno dostaviti pisani izvještaj o radu
nadzornog odbora.

DIO
ČETVRTI
–
DAVANJE
SUGLASNOSTI
ZA
IMENOVANJE
ČLANOVA UPRAVA GOSPODARSKIH
DRUŠTAVA
I
RAZRJEŠENJE
DUŽNOSTI PRIJE ISTEKA MANDATA
ČLANOVA UPRAVA GOSPODARSKIH
DRUŠTAVA SA VEĆINSKIM UČEŠĆEM
DRŽAVNOG KAPITALA KOJI JE OD
INTERESA ZA OPĆINU FOJNICA

DIO
ČETVRTI
–
DAVANJE
SAGLASNOSTI
ZA
IMENOVANJE
ČLANOVA
UPRAVA
PRIVREDNIH
DRUŠTAVA
I
RAZRJEŠENJE
DUŽNOSTI PRIJE ISTEKA MANDATA
ČLANOVA
UPRAVA
PRIVREDNIH
DRUŠTAVA SA VEĆINSKIM UČEŠĆEM
DRŽAVNOG KAPITALA KOJI JE OD
INTERESA ZA OPĆINU FOJNICA

Članak 11.
(1) Izbor kandidata za članove uprave
gospodarskih društava sa većinskim udjelom
državnog kapitala vrši tijelo utvrđeno statutom
tog gospodarskog društva na temelju
objavljenog javnog natječaja, sukladno općim i
posebnim uvjetima utvrđenim zakonom i
statutom gospodarskog društva.
(2) Nakon okončanog postupka izbora
kandidata sukladno stavku (1) ovog članka
nadležno tijelo sačinjava i dostavlja
Općinskom načelniku listu kandidata koji
ispunjavaju tražene uvjete i zapisnik koji sadrži
sve aktivnosti i radnje obavljene od strane
nadležnog tijela, na izbor i imenovanje.

Član 11.
(1) Izbor kandidata za članove uprave
privrednih društava sa većinskim udjelom
državnog kapitala vrši organ utvrđeno statutom
tog privrednog društva na osnovu objavljenog
javnog konkursa, u skladu sa općim i posebnim
uslovima utvrđenim zakonom i statutom
privrednog društva.
(2) Nakon okončanog postupka izbora
kandidata u skladu sa stavom (1) ovog člana
nadležni organ sačinjava i dostavlja
Općinskom načelniku listu kandidata koji
ispunjavaju tražene uslove i zapisnik koji
sadrži sve aktivnosti i radnje obavljene od
strane nadležnog organa, na izbor i
imenovanje.
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(3) Na temelju liste kandidata iz stavka (2)
ovog članka Općinski načelnik donosi Odluku
o davanju prethodne suglasnosti nadležnom
tijelu društva za imenovanje članova uprave.
Sukladno ovoj odluci nadležno tijelo društva
dužno je donijeti Odluku o imenovanju
članova uprave.

(3) Na osnovu liste kandidata iz stava (2) ovog
člana Općinski načelnik donosi Odluku o
davanju prethodne saglasnosti nadležnom
organu društva za imenovanje članova uprave.
U skladu sa ovom odlukom nadležni organ
društva dužan je donijeti Odluku o imenovanju
članova uprave.

Članak 12.
(1) Izuzetno, bez provođenja postupka iz
članka 11. ove Odluke, Općinski načelnik
može donijeti Odluku o davanju prethodne
suglasnosti nadležnom tijelu društva za
razrješenje dužnosti člana uprave i Odluku o
davanju prethodne suglasnosti nadležnom
tijelu tog gospodarskog društva za imenovanje
vršitelja dužnosti člana uprave do okončanja
natječajne procedure, a najduže na vremenski
period do šest mjeseci, počev od dana stupanja
na snagu odluke nadležnog tijela društva.
(2) Sukladno Odluci iz stavka (1) ovog članka,
nadležno tijelo gospodarskog društva dužno
je donijeti Odluku o razrješenju i Odluku o
imenovanju vršitelja dužnosti člana uprave,
najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema
Odluke iz stavka (1) ovog članka.

Član 12.
(1) Izuzetno, bez provođenja postupka iz člana
11. ove Odluke, Općinski načelnik može
donijeti Odluku o davanju prethodne
saglasnosti nadležnom organu društva za
razrješenje dužnosti člana uprave i Odluku o
davanju prethodne saglasnosti nadležnom
organu tog privrednog društva za imenovanje
vršioca dužnosti člana uprave do okončanja
konkursne procedure, a najduže na vremenski
period do šest mjeseci, počev od dana stupanja
na snagu odluke nadležnog organa društva.
(2) U skladu sa Odlukom iz stava (1) ovog
člana, nadležni organ privrednog društva
dužan je donijeti Odluku o razrješenju i
Odluku o imenovanju vršioca dužnosti člana
uprave, najkasnije u roku od 15 dana od dana
prijema Odluke iz stava (1) ovog člana.

Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu drugog dana od
dana objavljivanja u „Službenim novinama
Općine Fojnica“.

Član 13.
Ova Odluka stupa na snagu drugog 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:01-05-573-4/16
Fojnica: 25. veljače 2016. godine

Broj: 01-05-753-4/15
Fojnica: 25.02.2016. godine

Na temelju članka 13. stavak 2. alineja
4. Zakona o načelima lokalne samouprave u
Federaciji BiH („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 49/06), članka 3. Zakona o
komunalnim pristojbama („Službene novine
KSB“, broj: 2/12), članka 24. točka 6. Statuta
Općine Fojnica - prečišćeni tekst („Službene
novine Općine Fojnica“, broj: 2/15) i članka
80. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica prečišćeni tekst („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće Fojnica,
na 28. sjednici održanoj 25. veljače 2016.
godine, donosi

Na osnovu člana 13. stav 2. alineja 4.
Zakona o principima lokalne samouprave u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 49/06), člana 3.
Zakona o komunalnim taksama („Službene
novine SBK“, broj: 2/12), člana 24. tačka 6.
Statuta Općine Fojnica - prečišćeni tekst
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 2/15)
i člana 80. Poslovnika Općinskog vijeća
Fojnica - prečišćeni tekst („Službene novine
Općine Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće
Fojnica, na 28. sjednici održanoj 25.02.2016.
godine, donosi
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ODLUKU

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU
TARIFE KOMUNALNIH PRISTOJBI

O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU
TARIFE KOMUNALNIH TAKSI

Članak 1.

Član 1.

U Odluci o utvrđivanju tarife
komunalnih pristojbi („Službene novine
Općine Fojnica“, broj: 3/12 i 5/13), članka 2.,
tarifni broj 1., stavak 1. točka 45. mijenja se i
glasi:

U Odluci o utvrđivanju tarife
komunalnih taksi („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 3/12 i 5/13), član 2., tarifni broj
1., stav 1. tačka 45. mijenja se i glasi:

- umjesto broja „1.000,00“, treba da
stoji broj „500,00“.

- umjesto broja „1.000,00“, treba da
stoji broj „500,00“.

Članak 2.

Član 2.

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: 01-05-753-6/16
Fojnica: 25. veljače 2016. godine

Broj: 01-05-753-6/16
Fojnica: 25.02.2016. godine

Na temelju članka 363. Zakona o
stvarnim pravima Federacije BiH („Sužbene
novine Federacije BiH”, broj: 66/13 i 100/13),
članka 24. Statuta Općine Fojnica - prečišćeni
tekst („Službene novine Općine Fojnica”, broj:
2/15) i članka 80. Poslovnika Općinskog vijeća
- prečišćeni tekst („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće Fojnica,
na 28. sjednici održanoj 25. veljače 2016.
godine, donosi

Na osnovu člana 363. Zakona o
stvarnim pravima Federacije BiH („Sužbene
novine F BiH”, broj: 66/13 i 100/13), člana 24.
Statuta Općine Fojnica - prečišćeni tekst
(„Službene novine Općine Fojnica”, broj: 2/15)
i člana 80. Poslovnika Općinskog vijeća prečišćeni tekst („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće Fojnica,
na 28. sjednici održanoj 25.02.2016. godine,
donosi

ODLUKU

ODLUKU

o prodaji poslovnih prostora u vlasništvu
Općine Fojnica u ulici Mehmeda Spahe

o prodaji poslovnih prostora u vlasništvu
Općine Fojnica u ulici Mehmeda Spahe

Članak 1.

Član 1.

Ovom Odlukom daju se na prodaju
poslovni prostori u vlasništvu Općine Fojnica u
ulici Mehmeda Spahe, označeni kao:

Ovom Odlukom daju se na prodaju
poslovni prostori u vlasništvu Općine Fojnica u
ulici Mehmeda Spahe, označeni kao:

29.02.2016. godine
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PARCELA K.Č.

POVRŠINA

POČETNA
CIJENA
PO m2

1.

ul. Mehmeda
Spahe, P1

k.č.
433/2

51,45
m2

300,00
KM

1.

ul. Mehmeda
Spahe, P1

k.č.
433/2

51,45
m2

300,00
KM

2.

ul. Mehmeda
Spahe, P2

k.č.
433/2

10,08
m2

300,00
KM

2.

ul. Mehmeda
Spahe, P2

k.č.
433/2

10,08
m2

300,00
KM

3.

ul. Mehmeda
Spahe, P3

k.č.
433/2

27,85
m2

300,00
KM

3.

ul. Mehmeda
Spahe, P3

k.č.
433/2

27,85
m2

300,00
KM

4.

ul. Mehmeda
Spahe, P4

k.č.
433/2

26,00
m2.

300,00
KM

4.

ul. Mehmeda
Spahe, P4

k.č.
433/2

26,00
m2.

300,00
KM

5.

ul. Mehmeda
Spahe, P5

k.č.
433/2

12,48
m2

300,00
KM

5.

ul. Mehmeda
Spahe, P5

k.č.
433/2

12,48
m2

300,00
KM

6.

ul. Mehmeda
Spahe, P6

k.č.
433/2

11,76
m2

300,00
KM

6.

ul. Mehmeda
Spahe, P6

k.č.
433/2

11,76
m2

300,00
KM

Poslovnim prostorima pripadaju i
zajednički dijelovi zgrade koji služe posebnim
dijelovima zgrade i zajedničko pravo
vlasništva na kome je zgrada izgrađena.
Prodaja poslovnih prostora iz stavka
1.ovog članka vršit će se javnim nadmetanjem.

Poslovnim prostorima pripadaju i
zajednički dijelovi zgrade koji služe posebnim
dijelovima zgrade i
zajedničko pravo
vlasništva na kome je zgrada izgrađena.
Prodaja poslovnih prostora iz stava 1.ovog
člana vršit će se javnim nadmetanjem.

Članak 2.

Član 2.

Početna cijena poslovnog prostora iznosi
300,00 KM po m2.

Početna cijena poslovnog prostora iznosi
300,00 KM po m2.

Članak 3.

Član 3.

Prodaja poslovnih prostora iz članka 1.
ove Odluke bit će objavljena putem javnog
oglasa.
Javni oglas se objavljuje u sredstvima
javnog informiranja, na oglasnoj ploči Općine
Fojnica i web stranici Općine Fojnica.
Pravo učešća na javnom nadmetanju se
ostvaruje uplatom kapare u iznosu od 10% od
početne prodajne cijene poslovnog prostora na
depozitni račun Općine Fojnica i predočavanja
dokaza
o uplaćenom iznosu
kapare
Povjerenstvu za provođenje postupka javnog
nadmetanja na dan prije održavanja javnog
nadmetanja.
Članak 4.

Prodaja poslovnih prostora iz člana 1. ove
Odluke bit će objavljena putem javnog oglasa.
Javni oglas se objavljuje u sredstvima
javnog informisanja, na oglasnoj tabli Općine
Fojnica i web stranici Općine Fojnica.
Pravo učešća na javnom nadmetanju se
ostvaruje uplatom kapare u iznosu od 10% od
početne prodajne cijene poslovnog prostora na
depozitni račun Općine Fojnica i predočavanja
dokaza o uplaćenom iznosu kapare Komisiji za
provođenje postupka javnog nadmetanja na
dan prije održavanja javnog nadmetanja.
Član 4.
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Postupak
javne
prodaje
provodi
Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja
koje imenuje Općinski načelnik.
Povjerenstvo je dužno da javni oglas
prodaje i postupak javnog nadmetanja provede
u sukladno odredbama Pravilnika o postupku
javnog konkursa za raspolaganje nekretninama
u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine,
kantona, općine i gradova („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 17/14).

Postupak javne prodaje provodi Komisija
za provođenje javnog nadmetanja koju imenuje
Općinski načelnik.
Komisija je dužna da javni oglas prodaje i
postupak javnog nadmetanja provede u skladu
sa odredbama Pravilnika o postupku javnog
konkursa za raspolaganje nekretninama u
vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine,
kantona, općine i gradova („Službene novine F
BiH“, broj: 17/14).

Članak 5.

Član 5.

Učesnik javnog nadmetanja čija ponuda
bude utvrđena kao najpovoljnija nakon
potpisivanja zapisnika sa javnog nadmetanja
zaključuje odgovarajući ugovor u formi
notarski obrađene isprave kojim se reguliraju
način plaćanja i predaja poslovnog prostora.
Kupac je dužan platiti troškove obrade
notarske isprave, takse na uknjižbu i sve druge
troškove koji se odnose na kupoprodaju.
Porez na promet nepokretnosti pada na
teret kupca.
Članak 6.

Učesnik javnog nadmetanja čija ponuda
bude utvrđena kao najpovoljnija nakon
potpisivanja zapisnika sa javnog nadmetanja
zaključuje odgovarajući ugovor u formi
notarski obrađene isprave kojim se reguliše
način plaćanja i predaja poslovnog prostora.
Kupac je dužan platiti troškove obrade
notarske isprave, takse na uknjižbu i sve druge
troškove koji se odnose na kupoprodaju.
Porez na promet nepokretnosti pada na
teret kupca.
Član 6.

Daje se ovlaštenje Općinskom načelniku
da nakon okončanja postupka javnog
nadmetanja sa ponuđačima koji su proglašeni
kupcima zaključi ugovore o kupoprodaji
poslovnih prostora.

Daje se ovlaštenje Općinskom načelniku
da nakon okončanja postupka javnog
nadmetanja sa ponuđačima koji su proglašeni
kupcima zaključi ugovore o kupoprodaji
poslovnih prostora.

Članak 7.

Član 7.

Učesniku, čija ponuda je utvrđena kao
najpovoljnija, predat će se u posjed poslovni
prostor, nakon što zaključi ugovor u formi
notarski obrađene isprave, te izvrši uplatu
cjelokupnog kupoprodajnog iznosa cijene
poslovnog prostora kako je ugovorom
određeno, najdalje u roku od 8 (osam) dana, o
čemu se sačinjava zapisnik sa lica mjesta
između kupca i prodavca poslovnog prostora.

Učesniku, čija ponuda je utvrđena kao
najpovoljnija, predat će se u posjed poslovni
prostor, nakon što zaključi ugovor u formi
notarski obrađene isprave, te izvrši uplatu
cjelokupnog kupoprodajnog iznosa cijene
poslovnog prostora kako je ugovorom
određeno, najdalje u roku od 8 (osam) dana, o
čemu se sačinjava zapisnik sa lica mjesta
između kupca i prodavca poslovnog prostora.

Članak 8.

Član 8.

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.
__________________________________

29.02.2016. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 1____Stranica 12

Broj: 01-05-28/16
Fojnica: 25. veljače 2016. godine

Broj: 01-05-28/16
Fojnica: 25.02.2016. 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 Upravnog vijeća Javne ustanove za
medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje lječilište „Reumal“ Fojnica za 2015. godinu,
Općinsko vijeće Fojnica na 28. sjednici
održanoj 25. veljače 2016. 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 Upravnog odbora Javne ustanove za
medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje lječilište „Reumal“ Fojnica za 2015. godinu,
Općinsko vijeće Fojnica na, 28. sjednici
održanoj 25.02.2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

I. Općinsko vijeće Fojnica vraća na doradu
Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne
ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko
liječenje - lječilište „Reumal“ Fojnica za 2016.
godinu, broj: 05-90-1/16 od 8. siječnja 2016.
godine.

I. Općinsko vijeće Fojnica vraća na doradu
Izvještaj o radu Upravnog odbora Javne
ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko
liječenje - lječilište „Reumal“ Fojnica za 2016.
godinu, broj: 05-90-1/16 od
08.01.2016.
godine.

Dorađeno Izvješće o radu Upravnog
vijeća Javne ustanove za medicinsku
rehabilitaciju i banjsko liječenje - lječilište
„Reumal“ Fojnica za 2015. godinu bit će
sastavni dio Izvješća o radu i Financijskog
izvješća Javne ustanove za medicinsku
rehabilitaciju i banjsko liječenje - lječilište
„Reumal“ Fojnica za 2015. godinu.

Dorađeni izvještaj o radu Upravnog
odbora Javne ustanove za medicinsku
rehabilitaciju i banjsko liječenje - lječilište
„Reumal“ Fojnica za 2015. godinu bit će
sastavni dio Izvještaja o radu i Finansijskog
izvještaja Javne ustanove za medicinsku
rehabilitaciju i banjsko liječenje - lječilište
„Reumal“ Fojnica za 2015. godinu.

II. Ukoliko se utvrdi da su odluke Upravnog
vijeća Javne ustanove za medicinsku
rehabilitaciju i banjsko liječenje - lječilište
„Reumal“ Fojnica donesene na štetu državnog
kapitala Općinsko vijeće će zatražiti stavljanje
van snage tih odluka i pozvat će na
odgovornost članove Upravnog vijeća.

II. Ukoliko se utvrdi da su odluke Upravnog
odbora Javne ustanove za medicinsku
rehabilitaciju i banjsko liječenje - lječilište
„Reumal“ Fojnica donesene na štetu državnog
kapitala Općinsko vijeće će zatražiti stavljanje
van snage tih odluka i pozvat će na
odgovornost članove Upravnog odbora.

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

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 13

Službene novine Općine Fojnica

Broj 1

29.02.2016. godine

Broj: 01-05-573-8/16
Fojnica: 25. veljače 2016. godine

Broj: 01-05-573-8/16
Fojnica: 25.02.2016. 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 Protokol o
obilježavanju dana Općine Fojnica, Općinsko
vijeće Fojnica, na 28. sjednici održanoj 25.
veljače 2016. 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 Protokol o
obilježavanju dana Općine Fojnica, Općinsko
vijeće Fojnica, na 28. sjednici održanoj
25.02.2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Protokol o
obilježavanju Dana Općine Fojnica

o davanju suglasnosti na Protokol o
obilježavanju Dana Općine Fojnica

I. Općinsko vijeće Fojnica daje suglasnost
na Protokol o obilježavanju Dana Općine
Fojnica.
Sastavni dio ovog Zaključka je Protokol
o obilježavanju Dana Općine Fojnica, broj:0249-250/16 od 18. veljače 2016. godine.

I. Općinsko vijeće Fojnica daje suglasnost
na Protokol o obilježavanju Dana Općine
Fojnica.
Sastavni dio ovog Zaključka je Protokol
o obilježavanju Dana Općine Fojnica, broj:0249-250/16 od 18.02.2016. 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: 01-05-753-7/16
Fojnica: 25. veljače 2016. godine

Broj: 01-05-753-7/16
Fojnica: 25.02.2016. 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
Fojnica za 2015. godinu, Općinsko vijeće
Fojnica, na 28. sjednici održanoj 25. veljače
2016. 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
Fojnica za 2015. godinu, Općinsko vijeće
Fojnica, na 28. sjednici održanoj 25.02.2016.
godine, donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o realizaciji
Programa rada Općinskog vijeća Fojnica
za 2015. godinu

o usvajanju Izvještaja o realizaciji
Programa rada Općinskog vijeća Fojnica

za 2015. godinu

29.02.2016. godine
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I Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o
realizaciji Programa rada Općinskog vijeća
Fojnica za 2015. godinu.

I Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
realizaciji Programa rada Općinskog vijeća
Fojnica za 2015. godinu.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o
realizaciji Programa rada Općinskog vijeća
Fojnica za 2015. godinu.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o
realizaciji Programa rada Općinskog vijeća
Fojnica za 2015. godinu.

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

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

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEČA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, v.r.
______________________________________

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEČA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, s.r.
______________________________________

Broj: 01-05-753-7!16
Fojnica:25. veljače 2016. godine

Broj:01-05-753-7/16
Fojnica: 25.02.2016. godine

IZVJEŠĆE

IZVJEŠTAJ

o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća
Fojnica za 2015. godinu

o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća
Fojnica za 2015. godinu

Rad Općinskog vijeća Fojnica zasnovan je na
ovlaštenjima
i
nadležnostima
utvrđenim
Statutom Općine Fojnica i drugim važećim
zakonskim propisima i općim aktima.
Sukladno tome Općinsko vijeće Fojnica je
donijelo Program rada Općinskog vijeća Fojnica
za 2015. godinu.
U cilju realizacije aktivnosti i zadataka
predviđenih Programom rada i realizacije
zadataka proisteklih na temelju zahtjeva i
inicijativa građana, izvršne vlasti i drugih
institucija Općinsko vijeće je u tijeku 2015.
godine održalo deset redovitih, jednu
izvanrednu i jednu svečanu sjednicu na kojima
su donesene odluke, rješenja, zaključi,
izvješća, informacije, planovi, programi i drugi
akti, planirano po tromjesječima, kako slijedi:

Rad Općinskog vijeća Fojnica zasnovan je na
ovlaštenjima
i
nadležnostima
utvrđenim
Statutom Općine Fojnica i drugim važećim
zakonskim propisima i općim aktima.
U skladu sa tim Općinsko vijeće Fojnica je
donijelo Program rada Općinskog vijeća Fojnica
za 2015. godinu.
U cilju realizacije aktivnosti i zadataka
predviđenih Programom rada i realizacije
zadataka proisteklih na osnovu zahtjeva i
inicijativa građana, izvršne vlasti i drugih
institucija Općinsko vijeće je u tijeku 2015.
godine održalo deset redovnih, jednu vanrednu
i jednu svečanu sjednicu na kojima su
donesene odluke, rješenja, zaključi, izvješća,
informacije, planovi, programi i drugi akti,
planirano po tromjesječima, kako slijedi:

PRVO TROMJESJEČJE (01.01. 31.03.2015. godine)

PRVO TROMJESJEČJE (01.01. 31.03.2015. godine)

1. Izvješće o realizaciji Programa rada
Općinskog vijeća Fojnica za 2014.
godinu;
2. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu
i Financijskog izvješća OIP-a Fojnica
za 2014. godinu;
3. Odluka o utvrđivanju prosječne
konačne građevne cijene m2 korisne
stambene površine;

1. Izvještaj o realizaciji Programa rada
Općinskog vijeća Fojnica za 2014.
godinu;
2. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu
i Finansijskog izvještaja OIK-e
Fojnica za 2014. godinu;
3. Odluka o utvrđivanju prosječne
konačne građevne cijene m2 korisne
stambene površine;
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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;
9. Informacija o stanju javne sigurnosti
na području Policijske postaje
Fojnica za 2014. godinu.

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;
9. Informacija o stanju javne sigurnosti
na području Policijske stanice
Fojnica za 2014. godinu.

DRUGO TROMJESJEČJE (01.04. - 30.06.
2015. godine)

DRUGO TROMJESJEČJE (01.04. - 30.06.
2015. godine)

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;

TREČE TROMJESJEČJE (01.07.31.09.2015. godine)
1. Izvješće o realizaciji Plan rada
Općinskog vijeća i usvojenih akata za
prvih 6 mjeseci 2015. godine;
2. Izvješće o ostvarenju Proračuna
Općine Fojnica za period I.-VI. 2015.
godine;
3. Zaključak o usvajanju o usvajanju
Izvješća o radu Lječilišta „Reumal“
Fojnica za 2014. godinu.
ČETVRTO TROMJESJEČJE (01.10.31.12.2015. godine)

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.
TREČE TROMJESJEČJE (01.07. 31.09.2015. godine)
1. Izvještaj o realizaciji Plan rada
Općinskog vijeća i usvojenih akata za
prvih 6 mjeseci 2015. godine;
2. Izvještaj o ostvarenju Budžeta Općine
Fojnica za period I.-VI. 2015. godine;
3. Zaključak o usvajanju o usvajanju
Izvještaja o radu Lječilišta „Reumal“
Fojnica za 2014. godinu.
ČETVRTO TROMJESJEČJE (01.10. 31.12.2015. godine)

29.02.2016. godine
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1. Izvješće o ostvarenju Proračuna
Općine Fojnica za period I.-IX.2015.
godine;
2. Nacrt Proračuna Općine Fojnica za
2016. godinu;
3. Proračun Općine Fojnica za 2016.
godinu;
4. Odluka o izvršavanju Proračuna
Općine Fojnica za 2016. godinu;
5. Program rada Općinskog vijeća
Fojnica za 2016. godinu;
6. Plan rada OIP-a Fojnica za 2016.
godinu.

1. Izvještaj o ostvarenju Budžeta Općine
Fojnica za period I.-IX.2015. godine;

II. Programom rada Općinskog vijeća Fojnica,
za 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,
za 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:

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 predlagatelj: Općinski načelnik);
2. Informacija o stanju u šumama na području
Općine Fojnica,
(obrađivač i predlagatelj: Kantonalna uprava
za šume – odjeljenje Fojnica).
3. Program utroška sredstava za izgradnju i
održavanje lokalnih cesta u 2015. godini,
(obrađivač: služba za društvene djelatnosti i
stambeno komunalne poslove, predlagatelj:
Općinski načelnik);
4. Godišnji plana implementacije Strateškog
plana razvoja Općine Fojnica,
(obrađivač:
povjerenstvo
za
nadzor
implementacije Strateškog plana
razvoja
Općine Fojnica, predlagatelj:
Općinski
načelnik);
5.
Informacija
o
stanju
poslovanja
gospodarskih, fizičkih i drugih osoba i
informacija od AFIP-a, o stanju gospodarstva u
Općini Fojnica,
(obrađivač: služba za gospodarstvo, financije i
proračun, predlagatelj: Općinski načelnik);
6. Izvješće o radu radnih tijela Općinskog
vijeća za prvih 6 mjeseci 2015. godine
(obrađivač: radna tijela Općinskog vijeća
Fojnica, predlagatelj: Predsjednik radnog
tijela);

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. Program utroška sredstava za izgradnju i
održavanje lokalnih cesta u 2015. godini,
(obrađivač: služba za društvene djelatnosti i
stambeno komunalne poslove, predlagač:
Općinski načelnik);
4. Godišnji plana implementacije Strateškog
plana razvoja Općine Fojnica,
(obrađivač: komisija za nadzor implementacije
Strateškog plana razvoja Općine Fojnica,
predlagač: Općinski načelnik);

2. Nacrt Budžeta Općine Fojnica za
2016. godinu;
3. Budžet Općine Fojnica za 2016.
godinu;
4. Odluka o izvršavanju Budžeta Općine
Fojnica za 2016. godinu;
5. Program rada Općinskog vijeća
Fojnica za 2016. godinu;
6. Plan rada OIK-e Fojnica za 2016.
godinu.

5. Informacija o stanju poslovanja privrednih,
fizičkih i drugih lica i informacija od AFIP-a, o
stanju privrede u Općini Fojnica,
(obrađivač: služba za privredu, finansije i
budžet, predlagač: Općinski načelnik);
6. Izvještaj o radu radnih tijela Općinskog
vijeća za prvih 6 mjeseci 2015. godine
(obrađivač: radna tijela Općinskog vijeća
Fojnica, predlagač: Predsjednik radnog
tijela);
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7. Odluka o usvajanju prostornog plana Općine
Fojnica,
(obrađivač: služba za urbanizam, graditeljstvo,
katastar i imovinsko pravne poslove,
predlagatelj: Općinski načelnik);
8. Odluka o provođenju prostornog plana
Općine Fojnica,
(obrađivač: služba za urbanizam, graditeljstvo,
katastar i imovinsko pravne poslove,
predlagatelj: Općinski načelnik);
9. Program rada Općinskog načelnika i
Općinskih službi za 2016. godinu;
(obrađivač: Općinski načelnik, predlagatelj:
Općinski načelnik);

7. Odluka o usvajanju prostornog plana Općine
Fojnica,
(obrađivač: služba za urbanizam, građenje,
katastar i imovinsko pravne poslove,
predlagač: Općinski načelnik);
8. Odluka o provođenju prostornog plana
Općine Fojnica,
(obrađivač: služba za urbanizam, građenje,
katastar i imovinsko pravne poslove,
predlagač: Općinski načelnik);
9. Program rada Općinskog načelnika i
Općinskih službi za 2016. godinu;
(obrađivač: Općinski načelnik, predlagač:
Općinski načelnik);

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, predlagača, 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 eksploatacijske 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”;

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 –
eksploatacione 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”;
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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;
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 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);
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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 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 istraživačkoeksploatacione radove mineralne sirovine
mermerisanog krečnjaka na lokalitetu Dusina Pogorelica, Općina Fojnica;
15. Odluka o načinu korištenja prirodnih
resursa na području Općine Fojnica;
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 lica i utvrđivanju smrti
(mrtvozvorništvo);
24. Rješenje o dodjeli zemljišta neposrednom
pogodbom, Trogrančić (Slavke) Silvestru;
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);
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31. Zaključak o usvajanju Financijskog plana
Općinskog izbornog povjerenstva Fojnica za
prijevremene izbore za Općinskog načelnika za
2015. godinu;
32. Zaključak o prihvaćanju Nacrta Zakona o
označavanju i evidenciji naseljenih mjesta,
ulica i trgova i kućnih brojeva;
33. Rješenje o konačnom imenovanju članova
Upravnog vijeća Javne ustanove
Ljekarna/Apoteka
Fojnica;
34. Zaključak o davanju suglasnosti
o
zaduženju i zalogu nekretnina Javne ustanove
za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje
– lječilište „Reumal“ Fojnica;
35. Zaključak o obvezi kvartalnog informiranja
o utrošku sredstava od kreditnog zaduženja;
36. Zaključak o usvajanju Rebalansa Proračuna
Općine Fojnica za period: 1. siječnja do 31.
prosinca 2015. godine;
37. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju
Proračuna Općine Fojnica za period 1, siječnja
do 30. lipnja 2015. godine;
38. Zaključak o utvrđivanju prijedloga
kandidata za članove školskih odbora u
osnovnim i srednjim školama iz reda lokalne
zajednice;
39. Rješenje o dodjeli zemljišta na korištenje,
Miroslavu Knežević;
40. Rješenje o dodjeli zemljišta na korištenje,
Miji Božić;
41. Zaključak o prihvaćanju Nacrta Prostornog
plana Općine Fojnica;
42. Zaključak o izradi prijedloga Odluke o
zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama za sva
značajnija izvorišta koja postoje na području
Općine Fojnica;
43. Rješenje, Zemljoradnička zadruga Fojnica;
44. Privremena odluka o zaštitnim zonama i
zaštitnim mjerama izvorišta „Tocila“ – Fojnica
za
snabdijevanje
vodom
Fojnice;
45. Privremena Odluka o zonama sanitarne
zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište
„Šćona“ za snabdijevanje vodom za piće,
Općina Fojnica;
46. Odluka o zaštitnim zonama i zaštitnim
mjerama izvorišta „Požarna“ – Fojnica za
snabdijevanje vodom Fojnice;
47. Odluka o zaštitnim zonama i zaštitnim
mjerama izvorišta „Bježanija“ – Fojnica za
snabdijevanje vodom Fojnice;
48. Odluka o odvodnji i prečišćavanju
otpadnih voda na području Općine Fojnica;
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31. Zaključak o usvajanju Finansijskog plana
Općinske izborne komisije Fojnica za
prijevremene izbore za Općinskog načelnika za
2015. godinu;
32. Zaključak o prihvaćanju Nacrta Zakona o
označavanju i evidenciji naseljenih mjesta,
ulica i trgova i kućnih brojeva;
33. Rješenje o konačnom imenovanju članova
Upravnog odbora Javne ustanove
Ljekarna/Apoteka
Fojnica;
34. Zaključak o davanju saglasnosti
o
zaduženju i zalogu nekretnina Javne ustanove
za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje
– lječilište „Reumal“ Fojnica;
35. Zaključak o obavezi kvartalnog
informiranja o utrošku sredstava od kreditnog
zaduženja;
36. Zaključak o usvajanju Rebalansa Budžeta
Općine Fojnica za period: 01.01. do
31.12.2015. godine;
37. Zaključak o usvajanju Izvještaja o
izvršenju Budžeta Općine Fojnica za period
0.01. do 30.06.2015. godine;
38. Zaključak o utvrđivanju prijedloga
kandidata za članove školskih odbora u
osnovnim i srednjim školama iz reda lokalne
zajednice;
39. Rješenje o dodjeli zemljišta na korištenje,
Knežević Miroslavu;
40. Rješenje o dodjeli zemljišta na korištenje,
Božić Miji;
41. Zaključak o prihvaćanju Nacrta Prostornog
plana Općine Fojnica;
42. Zaključak o izradi prijedloga Odluke o
zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama za sva
značajnija izvorišta koja postoje na području
Općine Fojnica;
43. Rješenje, Zemljoradnička zadruga Fojnica;
44. Privremena odluka o zaštitnim zonama i
zaštitnim mjerama izvorišta „Tocila“ – Fojnica
za
snabdijevanje
vodom
Fojnice;
45. Privremena Odluka o zonama sanitarne
zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište
„Šćona“ za snabdijevanje vodom za piće,
Općina Fojnica;
46. Odluka o zaštitnim zonama i zaštitnim
mjerama izvorišta „Požarna“ – Fojnica za
snabdijevanje vodom Fojnice;
47. Odluka o zaštitnim zonama i zaštitnim
mjerama izvorišta „Bježanija“ – Fojnica za
snabdijevanje vodom Fojnice;
48. Odluka o odvodnji i prečišćavanju
otpadnih voda na području Općine Fojnica;
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49. Odluka o objavljivanju Internog oglasa za
izbor dva (2) promjenjiva člana Povjerenstva
za Javno-privatno partnerstvo;
50. Zaključak o usvajanju Financijskog plana
Općinskog izbornog povjerenstva Fojnica za
prijevremene izbore za načelnika Općine
Fojnica;
51. Odluka o načinu obavljanja komunalnih
djelatnosti na području Općine Fojnica;
52. Rješenje o dodjeli zemljišta na korištenje,
Gordani Kapetanović;
53. Zaključak o izradi izmjena i dopuna Plana
obavljanja komunalnih djelatnosti na području
Općine Fojnica;
54. Odluka o davanju suglasnosti na visinu
cijena komunalnih usluga JKP „Šćona“ d.o.o.
Fojnica
55. Odluka o davanju suglasnostio na Plan
obavljanja komunalnih djelatnosti na području
Općine Fojnica i Troškovnik JKP „Šćona“
d.o.o. Fojnica.

49. Odluka o objavljivanju Internog oglasa za
izbor dva (2) promjenjiva člana Komisije za
Javno-privatno partnerstvo;
50. Zaključak o usvajanju Finansijskog plana
Općinske izborne komisije Fojnica za
prijevremene izbore za načelnika Općine
Fojnica;
51. Odluka o načinu obavljanja komunalnih
djelatnosti na području Općine Fojnica;
52. Rješenje o dodjeli zemljišta na korištenje,
Kapetanović Gordani;
53. Zaključak o izradi izmjena i dopuna Plana
obavljanja komunalnih djelatnosti na području
Općine Fojnica;
54. Odluka o davanju saglasnosti na visinu
cijena komunalnih usluga JKP „Šćona“ d.o.o.
Fojnica
55. Odluka o davanju saglasnostio na Plan
obavljanja komunalnih djelatnosti na području
Općine Fojnica i Troškovnik JKP „Šćona“
d.o.o. Fojnica.

IV. Naprijed navedene odluke kao i drugi akti
koje je donijelo Općinsko vijeće u 2015. godini
su sukladno Statutu Općine Fojnica objavljeni
u „Službenim novinama Općine Fojnica“, koje
se putem web stranice Općine Fojnica
dostupne svim građanima Općine

IV. Naprijed navedene odluke kao i drugi akti
koje je donijelo Općinsko vijeće u 2015. godini
su u skladu sa Statutom Općine Fojnica
objavljeni u „Službenim novinama Općine
Fojnica“, koje se putem web stranice Općine
Fojnica dostupne svim građanima Općine

V. 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. 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.

VI. U izvještajnom periodu odnosno tijekom
održanih deset redovitih sjednica Općinskog
vijeća postavljeno je osam vijećničkih pitanja.
Vijećnička pitanja su odmah poslije održanih
sjednica dostavljana nadležnim i odgovoreno
je na šest pitanja.

VI. U izvještajnom periodu odnosno tijekom
održanih deset redovitih sjednica Općinskog
vijeća postavljeno je osam vijećničkih pitanja.
Vijećnička pitanja su odmah poslije održanih
sjednica dostavljana nadležnim i odgovoreno
je na šest pitanja.

Kao predstavničko tijelo građana, Općinsko
vijeće je u izvještajnom periodu poduzimalo
sve aktivnosti i mjere u okviru nadležnosti i
odgovornosti a koje su određene Statutom
Općine Fojnica kao i drugim važećim
zakonskim propisima i općim aktima.

Kao predstavničko tijelo građana, Općinsko
vijeće je u izvještajnom periodu poduzimalo
sve aktivnosti i mjere u okviru nadležnosti i
odgovornosti a koje su određene Statutom
Općine Fojnica kao i drugim važećim
zakonskim propisima i općim aktima.
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