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
30.05.2016. godine
FOJNICA

BROJ: 4

GODINA 2016.

Broj: 01-05-1039-4/16
Fojnica: 26. svibnja 2016. godine

Broj: 01-05-1039-4/16
Fojnica: 26.05.2016. godine

Na temelju članka 18. i 24. stavak 1. Zakona
o građevnom zemljištu („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 67/05) članka 24. Statuta
Općine Fojnica – prečišćeni tekst („Službene
novine Općine Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko
vijeće
Fojnica,
rješavajući
u
predmetu
preuzimanja gradskog građevnog zemljišta, na
31. sjednici održanoj 26. svibnja 2016. godine,
donosi

Na osnovu člana 18. i 24. stav 1. Zakona o
građevinskom zemljištu („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 67/05) člana 24. Statuta
Općine Fojnica – prečišćeni tekst („Službene
novine Općine Fojnica“ broj: 2/15), Općinsko
vijeće
Fojnica,
rješavajući
u predmetu
preuzimanja gradskog građevinskog zemljišta, na
31. sjednici održanoj 26.05.2016. godine, donosi

RJEŠENJE

RJEŠENJE

Članak 1.

Član 1.

Preuzima se iz posjeda Javnog komunalnog
poduzeća „Šćona“ d.o.o. Fojnica građevno
zemljište, i to:
1. k.č. 1493, „Betonara“, upisana u kk uložak
broj: 529, K.O. Fojnica, površine 1869 m2,
2. k.č. 1901, „Urlenike“, upisana u kk uložak broj:
528, K.O. Fojnica, površine 6128 m2,
3. k.č. 1214, „Pilana“ upisana u kk uložak broj:
529, površine 2941 m2,
4. k.č. 70/1, pašnjak 1 klase, površine 1929 m2,
KO Gvožđani.

Preuzima se iz posjeda Javnog komunalnog
preduzeća „Šćona“ d.o.o. Fojnica građevinsko
zemljište, i to:
1. k.č. 1493, „Betonara“, upisana u kk uložak
broj: 529, K.O. Fojnica, površine 1869 m2,
2. k.č. 1901, „Urlenike“, upisana u kk uložak broj:
528, K.O. Fojnica, površine 6128 m2,
3. k.č. 1214, „Pilana“ upisana u kk uložak broj:
529, površine 2941 m2,
4. k.č. 70/1, pašnjak 1 klase, površine 1929 m2,
KO Gvožđani.

Članak 2.

Član 2.

Služba za katastar i imovinsko pravne
poslove Općine Fojnica u katastarskim knjigama
upisat će pravo raspolaganja u korist Općine
Fojnica, uz istovremeno brisanje ranije upisanih
prava na zemljištu iz članka 1. ovog Rješenja.

Služba za katastar i imovinsko pravne
poslove Općine Fojnica u katastarskim knjigama
upisat će pravo raspolaganja u korist Općine
Fojnica, uz istovremeno brisanje ranije upisanih
prava na zemljištu iz člana 1. ovog Rješenja.

Članak 3.

Član 3.

Postupak naknada za preuzeto zemljište iz
članka 1. ovog Rješenja neće se provoditi, jer je
Nadzorni odbor JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica dao
suglasnost da se prijenos na Općinu Fojnica izvrši
bez naknade.

Postupak naknada za preuzeto zemljište iz
člana 1. ovog Rješenja neće se provoditi, jer je
Nadzorni odbor JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica dao
saglasnost da se prenos na Općinu Fojnica izvrši
bez naknade.
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Članak 4.

Član 4.

Ovo Rješenje stupa na snagu drugog dana od
dana donošenja, a objavit će se u „Službenim
novinama Općine Fojnica“.

Ovo Rješenje stupa na snagu drugog dana
od dana donošenja, a objavit će se u „Službenim
novinama Općine Fojnica“.

Obrazloženje

Obrazloženje

Općinsko vijeće Fojnica, Odlukom broj: 0105-883-3/16, od dana 28. travnja 2016. godine
dalo je suglasnost o sporazumnom raskidu
Ugovora o kupoprodaji predmeta privatizacije
JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica na način da općina
kupcima isplati iznos od 300.000,00 KM
(tristotisuća Konvertibilnih maraka) iz prodaje
nekretnina iz članka 1. ovog Rješenja, a iste su
bile predmet privatizacije. Ovim načinom
rješavanja privatizacije, poduzeću će ostati na
raspolaganju upravna zgrada i magacinski prostor
koji je neophodan za dalje poslovanje poduzeća.

Općinsko vijeće Fojnica, Odlukom broj: 0105-883-3/16, od dana 28.04.2016 godine dalo je
saglasnost o sporazumnom raskidu Ugovora o
kupoprodaji predmeta privatizacije JKP „Šćona“
d.o.o. Fojnica na način da općina kupcima isplati
iznos od 300.000,00 KM (tristohiljada
Konvertibilnih maraka) iz prodaje nekretnina iz
člana 1. ovog Rješenja, a iste su bile predmet
privatizacije.
Ovim
načinom
rješavanja
privatizacije, preduzeću će ostati na raspolaganju
upravna zgrada i magacinski prostor koji je
neophodan za dalje poslovanje preduzeća.

Nadzorni odbor JKP „Šćona“ svojim
Zaključkom broj: 544/16, od dana 11. svibnja
2016. godine podržalo je ovaj način rješavanja
privatizacije i dao suglasnost da općina može
preuzeti građevne parcele iz posjeda poduzeća,
označene kao:
k.č. 1493, „Betonara“, upisana u kk uložak broj:
529, K.O. Fojnica, površine 1869 m2,
k.č. 1901, „Urlenike“, upisana u kk uložak broj:
528, K.O. Fojnica, površine 6128 m2,
k.č. 1214, „Pilana“ upisana u kk uložak broj:
529, površine 2941 m2,
k.č. 70/1, pašnjak 1 klase, površine 1929 m2, KO
Gvožđani, bez naknade.

Nadzorni odbor JKP „Šćona“ svojim
Zaključkom broj: 544/16, od dana 11.05.2016.
godine podržalo je ovaj način rješavanja
privatizacije i dao saglasnost da općina može
preuzeti građevinske parcele iz posjeda preduzeća,
označene kao:
k.č. 1493, „Betonara“, upisana u kk uložak broj:
529, K.O. Fojnica, površine 1869 m2,
k.č. 1901, „Urlenike“, upisana u kk uložak broj:
528, K.O. Fojnica, površine 6128 m2,
k.č. 1214, „Pilana“ upisana u kk uložak broj:
529, površine 2941 m2,
k.č. 70/1, pašnjak 1 klase, površine 1929 m2, KO
Gvožđani, bez naknade.

Člankom 18. Zakona o građevnom zemljištu
Federacije BiH propisano je da gospodarsko
društvo i druga pravna osoba može prenijeti
neizgrađeno građevno zemljište radi privođenja
trajnoj namjeni samo na općinu, a da se prijenos
vrši bez naknade ili uz naknadu samo do visine
vrijednosti u zemljište koje se prenosi.

Članom 18. Zakona o građevinskom
zemljištu Federacije BiH propisano je da
privredno društvo i drugo pravno lice može
prenijeti neizgrađeno građevinsko zemljište radi
privođenja trajnoj namjeni samo na općinu, a da
se prenos vrši bez naknade ili uz naknadu samo do
visine vrijednosti u zemljište koje se prenosi.

Člankom 24. stavak 1. istog Zakona
propisano je da Općinsko vijeće donosi rješenje o
preuzimanju iz posjeda neizgrađenog građevnog
zemljišta radi uređenja za građenje.

Članom 24. stav 1. istog Zakona propisano
je da Općinsko vijeće donosi rješenje o
preuzimanju
iz
posjeda
neizgrađenog
građevinskog zemljišta radi uređenja za građenje.

Na temelju naprijed navedenog odlučeno je
kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Na osnovu naprijed navedenog odlučeno je
kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe Kantonalnom sudu Novi
Travnik u roku od 30 dana od dana dostavljanja
Rješenja.

Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe Kantonalnom sudu Novi
Travnik u roku od 30 dana od dana dostavljanja
Rješenja.
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Tužba se podnosi putem Općinskog tijela
uprave Fojnica.

Tužba se podnosi putem Općinskog
organa uprave Fojnica.

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

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

Broj: 01-05-1039-5/16
Fojnica: 26. svibnja 2016. godine

Broj: 01-05-1039-5/16
Fojnica: 26.05.2016. godine

Temeljem članka 9., 10. i 11. Zakona o
porezu na promet nekretnina - Prečišćeni tekst
(„Službene novine Kantona Središnja Bosna“,
broj: 11/13) i članka 24. točka 18. Statuta Općine
Fojnica - prečišćeni tekst („Službene novine
Općine Fojnica“, broj: 2/15) Općinsko vijeće
Fojnica na, 31. sjednici održanoj 26. svibnja
2016.godine, donosi

Na osnovu člana 9., 10. i 11. Zakona o
porezu na promet nekretnina - Prečišćeni tekst
(„Službene novine Kantona Središnja Bosna“,
broj: 11/13) i člana 24. tačka 18. Statuta Općine
Fojnica - prečišćeni tekst („Službene novine
Općine Fojnica“, broj: 2/15) Općinsko vijeće
Fojnica
na,
31.
sjednici
održanoj
26.05.2016.godine, donosi

R J E Š E NJ E

R J E Š E NJ E

o imenovanju Povjerenstva
za procjenu prometne vrijednosti nekretnine

o imenovanju Komisije
za procjenu prometne vrijednosti nekretnine

I.
Imenuje se Povjerenstvo za procjenu
prometne vrijednosti nekretnine u sastavu:

I.
Imenuje se Komisija za procjenu prometne
vrijednosti nekretnine u sastavu:

1. Senad Aletić, predsjednik,
2. Almir Zulum, član,
3. Branko Golub, član.

1. Aletić Senad, predsjednik,
2. Zulum Almir, član,
3. Golub Branko, član.

Zamjenici:
1. Sakib Pašić, zamjenik predsjednika,
2. Munir Softić, zamjenik člana,
3. Vlado Kuliš, zamjenik člana.

Zamjenici:
1. Pašić Sakib, zamjenik predsjednika,
2. Softić Mensur, zamjenik člana,
3. Kuliš Vlado, zamjenik člana.

II.
Povjerenstvo
za
procjenu
prometne
vrijednosti nekretnine dužno je donijeti poslovnik
povjerenstva.
III.
Mandat Povjerenstva za procjenu prometne
vrijednosti nekretnine traje 2 (dvije) godine.

II.
Komisija
za
procjenu
prometne
vrijednosti nekretnine dužno je donijeti poslovnik
komisije.
III.
Mandat Komisije za procjenu prometne
vrijednosti nekretnine traje 2 (dvije) godine.

IV.
Predsjednik i članovi Povjerenstva za
procjenu prometne vrijednosti nekretnine za svoj
rad u Povjerenstvu imaju pravo na novčanu
naknadu, u visini utvrđenoj Odlukom Općinskog
vijeća Fojnica.
V.
Naknadu za rad u Povjerenstvu plaća stranka
koja podnese zahtjev za izlazak Povjerenstva u
svrhu procjene prometne vrijednosti nekretnina.

IV.
Predsjednik i članovi Komisije za
procjenu prometne vrijednosti nekretnine za svoj
rad u Komisiji imaju pravo na novčanu naknadu,
u visini utvrđenoj Odlukom Općinskog vijeća
Fojnica.
V.
Naknadu za rad u Komisiji plaća stranka
koja podnese zahtjev za izlazak Komisije u svrhu
procjene prometne vrijednosti nekretnina.
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Osim plaćanja naknade za rad Povjerenstva,
stranka snosi troškove prijevoza Povjerenstva na
lice mjesta i troškove plaćanja poreza.

Osim plaćanja naknade za rad Komisije,
stranka snosi troškove prijevoza Komisije na lice
mjesta i troškove plaćanja poreza.

VI.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenim novinama
Općine Fojnica“.

VI.
Ovo Rješenje 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: 01-05-560/16
Fojnica: 26. svibnja 2015. godine

Broj: 01-05-560/16
Fojnica: 26.05.2015. 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 2015. godinu, Općinsko
vijeće Fojnica, na 31. sjednici održanoj 26.
svibnja 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 Lječilišta „Reumal“
Fojnica za 2015. godinu, Općinsko vijeće Fojnica,
na 31. sjednici održanoj 26.05.2016. godine,
donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu
Lječilišta „Reumal“ Fojnica za 2015. godinu

o usvajanju Izvještaja o radu
Lječilišta „Reumal“ Fojnica za 2015. godinu

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o radu
Lječilišta „Reumal“ Fojnica za 2015. godinu.

I.
Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
radu Lječilišta „Reumal“ Fojnica za 2015. godinu.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o
radu Lječilišta
„Reumal“ Fojnica za 2015.
godinu.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o
radu Lječilišta
„Reumal“ Fojnica za 2015.
godinu.

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

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

„Službenim

„Službenim

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

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

Broj: 01-05-610/16
Fojnica: 26. svibnja 2016. godine

Broj: 01-05-610/16
Fojnica: 26.05.2016. 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 Izvješće o radu Javne ustanove
Dom zdravlja Fojnica za 2015. godinu, Općinsko
vijeće Fojnica, na 31. sjednici održanoj 26.
svibnja 2016. godine, donosi

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 Izvještaj o radu Javne
ustanove Dom zdravlja Fojnica za 2015. godinu,
Općinsko vijeće Fojnica, na 31. sjednici održanoj
26.05.2016. godine, donosi
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ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove
Dom zdravlja Fojnica za 2015. godinu
I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o
radu Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za
2015. godinu.
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o
radu Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za
2015. godinu, broj: 394/16 od 12. svibnja 2016.
godine.
II.
Zaključak će se objaviti u „Službenim
novinama Općine Fojnica“.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, v.r.
________________________________________

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvještaja o radu Javne ustanove
Dom zdravlja Fojnica za 2015. godinu
I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
radu Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za
2015. godinu.
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o
radu Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za
2015. godinu, broj: 394/16 od 12.05.2016. godine.
II.
Zaključak će se objaviti u „Službenim
novinama Općine Fojnica“.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Dr. Bogomir Barbić, s.r.
________________________________________

Broj: 01-05-1039-6/16
Fojnica: 26. svibnja 2016. godine

Broj: 01-05-1039-6/16
Fojnica: 26.05.2016. 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 izvršenju proračuna
Općine Fojnica za period: 1. siječnja do 31.
ožujka 2016. godine, Općinsko vijeće Fojnica, na
31. sjednici održanoj 26. svibnja 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 izvršenju budžeta Općine
Fojnica za period: 01.01. do 31.03.2016. godine,
Općinsko vijeće Fojnica, na 31. sjednici održanoj
26.05.2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta
Općine Fojnica za period:
01.01. do 31.03.2016. godine

o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna
Općine Fojnica za period:
1. siječnja do 31. ožujka 2016. godine
I.
Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o
izvršenju proračuna Općine Fojnica za period: 1.
siječnja do 31. ožujka 2016. godine.
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o
izvršenju proračuna Općine Fojnica za period: 1.
siječnja do 31. ožujka 2016. godine.
II. Zaključak će se objaviti u „Službenim
novinama Općine Fojnica“.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA

Dr. Bogomir Barbić, v.r.
_____________________________________

ZAKLJUČAK

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
izvršenju budžeta Općine Fojnica za period:
01.01. do 31.03.2016. godine.
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o
izvršenju budžeta Općine Fojnica za period:
01.01. do 31.03.2016. 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: 01-05-1039-3/16
Fojnica: 26. svibnja 2016. godine

Broj: 01-05-1039-3/16
Fojnica: 26.05.2016. 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) Općinsko vijeće Fojnica, na 31. sjednici
održanoj 26. svibnja 2016. godine, donosi

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) Općinsko vijeće Fojnica, na 31. sjednici
održanoj 26.05.2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

I. Općinsko vijeće Fojnica utvrđujući dnevni red
za 31. sjednicu, skinulo je sa dnevnog reda točku
4. „Izvješće o radu Upravnog vijeća Lječilišta
„Reumal“ Fojnica“, broj: 05-90-1/16 od 8.
siječnja 2016. godine i Prijedlog Odluke o raskidu
ugovora o kreditnom zaduženju „Aguareumal“
kod „Bor banke“ gdje je sudužnik Lječilište
„Reumal“ Fojnica, iz razloga što nije izpoštovan:

I. Općinsko vijeće Fojnica utvrđujući dnevni red
za 31. sjednicu, skinulo je sa dnevnog reda tačku
4. „Izvještaj o radu Upravnog odbora Lječilišta
„Reumal“ Fojnica“, broj: 05-90-1/16 od
08.01.2016. godine i Prijedlog Odluke o raskidu
ugovora o kreditnom zaduženju „Aguareumal“
kod „Bor banke“ gdje je sudužnik Lječilište
„Reumal“ Fojnica, iz razloga što nije izpoštovan:

-

Zaključak Općinskog vijeća Fojnica broj:
01-05-28/16 od 25. veljače 2016. godine,
kojim je vraća na doradu Izvješće o radu
Upravnog vijeća Javne ustanove za
medicinsku rehabilitaciju i banjsko
liječenje - Lječilište „Reumal“ Fojnica za
2015. godinu;

-

Zaključak Općinskog vijeća Fojnica broj:
01-05-28/16 od 25.02.2016. godine, kojim
je vraća na doradu Izvještaj o radu
Upravnog odbora Javne ustanove za
medicinsku rehabilitaciju i banjsko
liječenje - Lječilište „Reumal“ Fojnica za
2015. godinu;

-

Urgencija, broj: 01-05-606/16 od 17.
svibnja 2016. godine, kojom Kolegij
Općinskog vijeća Fojnica prilikom
utvrđivanja dnevnog reda za 31. sjednicu
Općinskog vijeća Fojnica., traži da se
izpoštuje Zaključak Općinskog vijeća
Fojnica broj: 01-05-28/16 od 25. veljače
2016. godine.

-

Urgencija, broj: 01-05-606/16 od
17.05.2016. godine, kojom Kolegij
Općinskog vijeća Fojnica prilikom
utvrđivanja dnevnog reda za 31. sjednicu
Općinskog vijeća Fojnica., traži da se
izpoštuje Zaključak Općinskog vijeća
Fojnica broj: 01-05-28/16 od 25.02.2016.
godine.

II. Općinsko vijeće Fojnica zahtijeva da Upravno
vijeće Lječilišta „Reumal“ Fojnica, najkasnije do
10. lipnja 2016. godine, dostavi Općinskom vijeću
na uvid akte, kojim dokazuju iznese činjenice,
kojima će obrazložiti:
-

razloge neprimjenjivanja Zakona o javnim
nabavkama,
(koja je bila na dnevnom redu 3. sjednice
Upravnog vijeća Lječilišta „Reumal“ Fojnica,
održane 5. siječnja 2015. godine)
- imenovanje člana Nadzornog odbora i
Skupštine „Aquareumala“ d.o.o. Fojnica
ispred državnog kapitala,
(koja je bila na dnevnom redu 7. sjednice
Upravnog vijeća Lječilišta „Reumal“ Fojnica,
održane 30. ožujka 2015. godine)

II. Općinsko vijeće Fojnica zahtijeva da Upravni
odbor Lječilišta „Reumal“ Fojnica, najkasnije do
10.06.2016. godine, dostavi Općinskom vijeću na
uvid akte, kojim dokazuju iznese činjenice,
kojima će obrazložiti:
-

razloge neprimjenjivanja Zakona o javnim
nabavkama,
(koja je bila na dnevnom redu 3. sjednice
Upravnog odbora Lječilišta „Reumal“
Fojnica, održane 05.01.2015. godine)
- imenovanje člana Nadzornog odbora i
Skupštine „Aquareumala“ d.o.o. Fojnica
ispred državnog kapitala,
(koja je bila na dnevnom redu 7. sjednice
Upravnog odbora Lječilišta „Reumal“
Fojnica, održane 30.03.2015. godine)
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Odluku o sudužništvu Lječilišta „Reumal“
Fojnica za kredit „Aquareumal“ d.o.o.
Fojnica i NCF d.o.o. Fojnica.
( koja je bila na dnevnom redu 22. sjednice
Upravnog vijeća Lječilišta „Reumal“ Fojnica,
održane 31. prosinca .2015. godine).
-

Broj 4 _

30.05.2016. godine

Odluku o sudužništvu Lječilišta „Reumal“
Fojnica za kredit „Aquareumal“ d.o.o.
Fojnica i NCF d.o.o. Fojnica.
( koja je bila na dnevnom redu 22. sjednice
Upravnog odbora Lječilišta „Reumal“
Fojnica, održane 31.12.2015. godine).
-

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

III. 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: 01-02-582/16
Fojnica: 26. svibnja 2016. godine

Broj: 01-02-582/16
Fojnica: 26.05.2016. 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 Nacrt Zakona o privremenom
korištenju javnih površina na području Kantona
Središnja Bosna, dostavljen od Ministarstva
prostornog uređenja, graditeljstva, zaštite okoliša,
povratka i stambenih poslova, Općinsko vijeće
Fojnica je, na 31. sjednici održanoj dana 26.
svibnja 2016. godine, donijelo

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica
– prečišćeni tekst („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 2/15), i člana 87. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica – prečišćeni tekst
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 2/15),
razmatrajući Nacrt Zakona o privremenom
korištenju javnih površina na području
Srednjobosanskog kantona, dostavljen od
Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite
okoliša, povratka i stambenih poslova, Općinsko
vijeće Fojnica je, na 31. sjednici održanoj dana
26.05.2016. godine, donijelo

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o neprihvaćanju Nacrta Zakona
o privremenom korištenju javnih površina
na području Kantona Središnja Bosna

o neprihvaćanju Nacrta Zakona
o privremenom korištenju javnih površina
na području Srednjobosanskog kantona

I.
Općinsko vijeće Fojnica neprihvaća Nacrt
Zakona o privremenom korištenju javnih površina
na području Kantona Središnja Bosna, dostavljen
od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva,
zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova,
dostavljen uz propratni akt broj: 04-02-184/15 od
29.04.2016. godine.

I.
Općinsko vijeće Fojnica neprihvaća Nacrt
Zakona o privremenom korištenju javnih površina
na
području
Srednjobosanskog
kantona,
dostavljen od Ministarstva prostornog uređenja,
građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih
poslova, dostavljen uz propratni akt broj: 04-02184/15 od 29.04.2016. godine.

II.
Stav Općinskog vijeća Fojnica je da po
pitanju Nacrta Zakona o privremenom korištenju
javnih površina na području Kantona Središnja
Bosna u cijelosti prihvati prijedlog, mišljenje
Povjerenstva za Statut i propise, koje glasi:

II.
Stav Općinskog vijeća Fojnica je da po
pitanju Nacrta Zakona o privremenom korištenju
javnih površina na području Srednjobosanskog
kantona, u cijelosti prihvati prijedlog, mišljenje
Komisije za Statut i propise, koje glasi:

„Sabor Kantona Središnja Bosna nema
zakonski temelj za uređenje predmetne oblasti, s
obzirom da je člankom 8. stavak 2. Zakona o
načelima lokalne samouprave utvrđeno da će
Općine biti samostalna u odlučivanju o pitanjima
iz vlastite nadležnosti, koje ne mogu biti

„Skupština Srednjobosanskog kantona nema
zakonski osnov za uređenje predmetne oblasti, s
obzirom da je članom 8. stav 2. Zakona o
principima lokalne samouprave utvrđeno da će
Općine biti samostalna u odlučivanju o pitanjima
iz vlastite nadležnosti, koje ne mogu biti

30.05.2016. godine

Službene novine Općine Fojnica
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ograničene ili uskraćene od federalnih ili
kantonalnih vlasti.
U vlastite nadležnosti jedinice lokalne
samouprave posebno spadaju:
- utvrđivanje politike korištenja i utvrđivanje
visine naknade za korištenje javnih dobara.
Namjena ovih površina je uređena odlukama
Općinskog vijeća
i nije točna konstatacija
predlagatelja da je ova oblast neuređena.
Donošenjem ovog zakona bit će povrijeđena
prava općina na lokalnu samoupravu, da
samostalno odlučuje o pitanjima iz vlastite
nadležnosti.“

ograničene ili uskraćene od federalnih ili
kantonalnih vlasti.
U vlastite nadležnosti jedinice lokalne
samouprave posebno spadaju:
- utvrđivanje politike korištenja i utvrđivanje
visine naknade za korištenje javnih dobara.
Namjena ovih površina je uređena odlukama
Općinskog vijeća
i nije tačna konstatacija
predlagača da je ova oblast neuređena.
Donošenjem ovog zakona bit će povrijeđena
prava općina na lokalnu samoupravu da
samostalno odlučuje o pitanjima iz vlastite
nadležnosti.“

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

III. 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.
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