
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  

O P Ć I N E   F O J N I C A 
 

BROJ: 3 
23.04.2021. godine 

F O J N I C A 
GODINA  2021. 

Broj: 01-04-558-4/21 

Fojnica: 19. travnja 2021. godine                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                               

Na temelju članka 24. Statuta Općine Fojnica – 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

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

Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni tekst 

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

Općinsko vijeće Fojnica, razmatrajući Nacrt 

Izmjena i dopuna  Prostornog plana KSB/SBK  

2005.-2025., na 3. sjednici održanoj 19. travnja 

2021. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
 

I. 

 

1.Podržavaju se stavovi od strane mjesnih 

zajednica, udruženja i građana, izneseni na javnoj 

raspravi održanoj 23. ožujka 2021. godine, na 

temu „Položaj općina u kontekstu Izmjena i 

dopuna Prostornog plana KSB/SBK  2005.-2025., 

da se iz Nacrta Izmjena i dopuna Prostornog plana 

KSB/SBK  2005.-2025. brišu sve male 

hidroelektrane (MHE) i rudnik zlata Bakovići uz 

obrazloženje da su Kantonalna ministarstva  

produžavala koncesije, kako za  male 

hidroelektrane (MHE), tako i za rudnik zlata 

Bakovići na nelegalan način, bez suglasnosti 

mjesnih zajednica, Općinskog vijeća Fojnica i 

Vlade KSB. 

 

2.Traži se da se u Nacrt Izmjena i dopuna 

Prostornog plana KSB/SBK uvrsti Poslovna zona  

„Tovarište“, površine 3 (tri) hektara. 

 

II. 

 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit 

će objavljen u „Službenim novinama Općine 

Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                          

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vanja Oroz Jukić  dipl. log.  i surd. v.r. 

________________________________________                         

 

Broj: 01-04-558-4/21 

Fojnica: 19.04.2021. godine                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica – 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

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

Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni tekst 

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

Općinsko vijeće Fojnica, razmatrajući Nacrt 

Izmjena i dopuna  Prostornog plana SBK/KSB  

2005.-2025., na 3. sjednici održanoj 19.04.2021. 

godine, donosi 

                                                                                                                                    

ZAKLJUČAK 
 

I. 

 

1.Podržavaju se stavovi od strane mjesnih 

zajednica, udruženja i građana, izneseni na javnoj 

raspravi održanoj 23.03.2021. godine,  na temu 

„Položaj općina u kontekstu Izmjena i dopuna 

Prostornog plana SBK/KSB  2005.-2025., da se iz 

Nacrta Izmjena i dopuna  Prostornog plana 

SBK/KSB  2005.-2025. brišu sve  male 

hidroelektrane (MHE) i rudnik zlata Bakovići uz 

obrazloženje da su Kantonalna ministarstva  

produžavala koncesije, kako za  male 

hidroelektrane (MHE), tako i za rudnik zlata 

Bakovići na nelegalan način, bez saglasnosti 

mjesnih zajednica, Općinskog vijeća Fojnica  i 

Vlade SBK.  

 

2. Traži se da se u Nacrt Izmjena i dopuna 

Prostornog plana SBK/KSB uvrsti Poslovna zona  

„Tovarište“, površine 3 (tri) hektara. 

 

II. 

 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit 

će objavljen u „Službenim novinama Općine 

Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                           

Vanja Oroz Jukić  dipl. log.  i surd. s.r. 

________________________________________ 
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Broj: 01-04-558-3/21 

Fojnica: 19. travnja 2021. godine 

 

Na temelju članka 66. Zakona o građevinskom 

zemljištu („Službene novine F BiH“,  broj: 25/03) 

i članka 24. Statuta Općine Fojnica - Prečišćeni 

tekst („Službene novine Općine Fojnica“ broj: 

2/15), Općinsko vijeće Fojnica, na 3. sjednici 

održanoj  19. travnja 2021. godine, donosi 

 

ODLUKU 
o utvrđivanju prosječne konačne građevinske 

cijene m2 korisne stambene površine 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuje se da je prosječna 

građevinska cijena m2 korisne stambene površine 

na području Općine Fojnica u 2020. godini 

iznosila 500 KM. 

 

Članak 2. 

 

Prosječna konačna građevinska cijena m2 iz 

prethodnog članka ove Odluke, valorizira se u 

tijeku godine svaka tri mjeseca, na temelju 

indeksa rasta cijena građevinskih radova u 

visokogradnji i niskogradnji. 

 

Članak 3. 

 

Prosječna konačna cijena služi kao osnovica za 

utvrđivanje visine rente, odnosno  uređenja 

građevinskog zemljišta za 2021. godinu. 

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

donošenja, a naknadno će biti objavljena u 

„Službenim novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA  FOJNICA                                                                                            

Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd. v.r. 

________________________________________                   

 

Broj: 01-04-558-5/21 

Fojnica: 19. travnja 2021. godine 

 

Na temeljem članka 2.12. Izbornog zakona Bosne 

i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 

23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 25/05, 

77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 

18/13, 7/14 i 31/16) i članka 24. Statuta Općine 

Fojnica - Prečišćeni tekst  („Službene novine 

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

Fojnica, na 3. sjednici održanoj 19. travnja 2021. 

godine, donosi 

Broj: 01-04-558-3/21 

Fojnica: 19.04.2021. godine 

 

Na osnovu člana 66. Zakona o građevinskom 

zemljištu („Službene novine F BiH“,  broj: 25/03) 

i člana 24. Statuta Općine Fojnica - Prečišćeni 

tekst („Službene novine Općine Fojnica“ broj: 

2/15), Općinsko vijeće Fojnica, na 3. sjednici 

održanoj 19.04.2021. godine, donosi 

 

ODLUKU 
o utvrđivanju prosječne konačne građevinske 

cijene m2 korisne stambene površine 

 

Član 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuje se da je prosječna 

građevinska cijena m2 korisne stambene površine 

na području Općine Fojnica u 2020. godini 

iznosila 500 KM. 

 

Član 2. 

 

Prosječna konačna građevinska cijena m2 iz 

prethodnog člana ove Odluke, valorizuje se u toku 

godine svaka tri mjeseca, na osnovu indeksa rasta 

cijena građevinskih radova u visokogradnji i 

niskogradnji. 

 

Član 3. 

 

Prosječna konačna cijena služi kao osnovica za 

utvrđivanje visine rente, odnosno  uređenja 

građevinskog zemljišta za 2021. godinu. 

 

Član 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

donošenja, a naknadno će biti objavljena u 

„Službenim novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA  FOJNICA 

Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd. s.r. 

________________________________________                         

 

Broj: 01-04-558-5/21 

Fojnica: 19.04.2021. godine 

 

Na osnovu člana 2.12. Izbornog zakona Bosne i 

Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 

23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 25/05, 

77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 

18/13, 7/14 i 31/16) i člana 24. Statuta Općine 

Fojnica - Prečišćeni tekst  („Službene novine 

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

Fojnica, na 3. sjednici održanoj 19.04.2021. 

godine, donosi 
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RJEŠENJE 
o razrješenju  člana 

 Općinskog izbornog povjerenstva Fojnica 

 

I. 

Amra Kučuk, razrješava se sa dužnosti člana 

Općinskog izbornog povjerenstva Fojnica, zbog 

isteka mandata. 

II. 

Rješenje stupa na snagu danom davanja 

suglasnosti od Središnjeg izbornog povjerenstva  

Bosne i Hercegovine. 

 

III. 

Rješenje će biti objavljeno u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vanja Oroz Jukić, dipl. log i surd. v.r. 

______________________________________ 

RJEŠENJE 
o razrješenju  člana  

Općinske izborne komisije Fojnica 

 

I. 

Kučuk Amra, razrješava se sa dužnosti člana 

Općinske izborne komisije Fojnica, zbog isteka 

mandata. 

II. 

Rješenje stupa na snagu danom davanja 

saglasnosti od Centralne izborne komisije  Bosne i 

Hercegovine. 

 

III. 

Rješenje će biti objavljeno u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                    

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                         

Vanja Oroz Jukić, dipl. log i surd.s.r. 

________________________________________

 

Broj: 01-04-558-6/21 

Fojnica: 19. travnja 2021. godine 

 

Na temelju članka 2.12. Izbornog zakona Bosne i 

Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 

23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 25/05, 

77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 

18/13, 7/14 i 31/16) i članka 24. Statuta Općine 

Fojnica - Prečišćeni tekst  („Službene novine 

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

Fojnica, na 3. sjednici održanoj 19. travnja 2021. 

godine, donosi 

RJEŠENJE 
o imenovanju člana  

Općinskog izbornog povjerenstva Fojnica 

 

I. 

Za člana Općinskog izbornog povjerenstva 

Fojnica, imenuje se  Emina Čano. 

 

II. 

Mandat člana povjerenstva iz točke I. rješenja 

traje sedam godina, od dana davanja suglasnosti 

od Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i 

Hercegovine. 

III. 

Rješenje stupa na snagu davanjem suglasnosti 

Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i 

Hercegovine. 

IV. 

Rješenje će biti objavljeno u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                          

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                            

____Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd. v.r.___ 

Broj: 01-04-558-6/21 

Fojnica: 19.04.2021. godine 

 

Na osnovu člana 2.12. Izbornog zakona Bosne i 

Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 

23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 25/05, 

77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 

18/13, 7/14 i 31/16) i člana 24. Statuta Općine 

Fojnica - Prečišćeni tekst  („Službene novine 

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

Fojnica, na 3. sjednici održanoj 19.04.2021. 

godine, donosi 

RJEŠENJE 
o imenovanju člana  

Općinske izborne komisije Fojnica 

 

I. 

Za člana Općinske izborne komisije Fojnica, 

imenuje se  Čano Emina. 

 

II. 

Mandat člana komisije iz tačke I. rješenja traje 

sedam godina, od dana davanja saglasnosti od 

Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. 

 

III. 

Rješenje stupa na snagu davanjem saglasnosti 

Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. 

 

IV. 

Rješenje će biti objavljeno u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“.   

  

PREDSJEDNICA                                                                               

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                     

____Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd. s.r.__ 
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Broj:01-04-558-7/21 

Fojnica: 19. travnja 2021. godine 

 

Na temelju članka 2.12. Izbornog zakona Bosne i 

Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 

23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 25/05, 

77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 

18/13, 7/14 i 31/16) i članka 24. Statuta Općine 

Fojnica - Prečišćeni tekst  („Službene novine 

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

Fojnica, na 3. sjednici održanoj  19. travnja 2021. 

godine, donosi 

RJEŠENJE 
o razrješenju  predsjednika  

Općinskog izbornog povjerenstva Fojnica 

 

I. 

Mustafa Topalović, razrješava se sa dužnosti 

predsjednika Općinskog izbornog povjerenstva 

Fojnica, zbog isteka mandata. 

 

II. 

Rješenje stupa na snagu danom davanja 

suglasnosti od Središnjeg izbornog povjerenstva 

Bosne i Hercegovine. 

 

III. 

Rješenje će biti objavljeno u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd. v.r. 

________________________________________                                                                       

 

   

Broj: 01-04-558-7/21 

Fojnica: 19.04.2021. godine 

 

Na osnovu člana 2.12. Izbornog zakona Bosne i 

Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 

23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 25/05, 

77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 

18/13, 7/14 i 31/16) i člana 24. Statuta Općine 

Fojnica - Prečišćeni tekst  („Službene novine 

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

Fojnica, na 3. sjednici održanoj 19.04.2021. 

godine, donosi 

RJEŠENJE 
o razrješenju  predsjednika  

Općinske izborne komisije Fojnica 

 

I. 

Topalović Mustafa, razrješava se sa dužnosti 

predsjednika Općinske  izborne komisije Fojnica, 

zbog isteka mandata. 

 

II. 

Rješenje stupa na snagu danom davanja 

saglasnosti od Centralne izborne komisije Bosne i 

Hercegovine. 

 

III. 

Rješenje će biti objavljeno u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                          

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                                                                                                                                              

Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd. s.r. 

________________________________________                                                                       

Broj: 01-04-558-8/21 

Fojnica: 19. travnja 2021. godine 

 

Na temelju članka 2.12. Izbornog zakona Bosne i 

Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 

23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 25/05, 

77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 

18/13, 7/14 i 31/16) i članka 24. Statuta Općine 

Fojnica - Prečišćeni tekst  („Službene novine 

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

Fojnica, na 3. sjednici održanoj 19. travnja 2021. 

godine, donosi 

RJEŠENJE 
o imenovanju predsjednika  

Općinskog izbornog povjerenstva Fojnica 

 

I. 

Za predsjednika Općinskog izbornog povjerenstva 

Fojnica, imenuje se Amra Kučuk. 

 

II. 

Mandat predsjednika povjerenstva iz točke I. 

rješenja traje sedam godina, od dana davanja  

Broj: 01-04-558-8/21 

Fojnica: 19.04.2021. godine 

 

Na osnovu člana 2.12. Izbornog zakona Bosne i 

Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 

23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 25/05, 

77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 

18/13, 7/14 i 31/16) i člana 24. Statuta Općine 

Fojnica - Prečišćeni tekst  („Službene novine 

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

Fojnica, na 3. sjednici održanoj 19.04.2021. 

godine, donosi 

RJEŠENJE 
o imenovanju predsjednika  

Općinske izborne komisije Fojnica 

 

I. 

Za predsjednika Općinske izborne komisije 

Fojnica, imenuje se Kučuk Amra. 

 

II. 

Mandat predsjednika komisije iz tačke I. rješenja 

traje sedam godina, od dana davanja  
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suglasnosti od Središnjeg izbornog povjerenstva 

Bosne i Hercegovine. 

 

III. 

Rješenje stupa na snagu davanjem suglasnosti 

Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i 

Hercegovine. 

 

IV. 

Rješenje će biti objavljeno u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                               

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd. v.r. 

________________________________________ 

saglasnosti od Centralne izborne komisije Bosne i 

Hercegovine. 

 

III. 

Rješenje stupa na snagu davanjem saglasnosti 

Centralne izborne komisije Bosne i 

Hercegovine. 

 

IV. 

Rješenje će biti objavljeno u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                         

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd. s.r. 

________________________________________

 

Broj:01-04-558-9/21 

Fojnica: 19. travnja 2021. godine 

 

Na temelju članka 10. Odluke o preuzimanju 

utemeljiteljskih prava (Prečišćeni teks) 

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

članka 24.  Statuta Općine Fojnica („Službene 

novine Općine Fojnica“, broj: 2/15) i članka 88. 

Poslovnika Općinskog vijeća („Službene novine 

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

Fojnica, na 3. sjednici održanoj 19. travnja 2021. 

godine, donosi  

 

RJEŠENJE 
O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI 

ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA 

JAVNE USTANOVE  

ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU 

I BANJSKO LIJEČENJE  

– LJEČILIŠTE „REUMAL“ FOJNICA 

 

I. 

 

Zbog isteka mandata, Elvedin Kapo  vršilac 

dužnosti član Upravnog vijeća Javne ustanove za 

medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje - 

lječilište „Reumal“ Fojnica, razrješuju se dužnosti 

sa danom 19. travnja 2021. godine. 

 

II. 

 

Ovo Rješenje će biti objavljeno u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                        

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                           

Vanja Oroz Jukić, dipl. log i surd.v.r. 

________________________________________ 

Broj:01-04-558-9/21 

Fojnica: 19.04.2021. godine 

 

Na osnovu člana 10. Odluke o preuzimanju 

osnivačkih prava (Prečišćeni teks) („Službene 

novine Općine Fojnica“, broj: 3/14), člana 24. 

Statuta Općine Fojnica („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15) i člana 88. Poslovnika 

Općinskog vijeća („Službene novine Općine 

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

3. sjednici održanoj 19.04.2021. godine, donosi  

 

 

RJEŠENJE 
O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI 

ČLANA UPRAVNOG ODBORA 

JAVNE USTANOVE  

ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU 

I BANJSKO LIJEČENJE  

– LJEČILIŠTE „REUMAL“ FOJNICA 

 

I. 

 

Zbog isteka mandata, Kapo Elvedin  vršioc 

dužnosti član Upravnog odbora Javne ustanove za 

medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje - 

lječilište „Reumal“ Fojnica, razrješuju se dužnosti 

sa danom  19.04.2021. godine. 

 

II. 

 

Ovo Rješenje će biti objavljeno u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                          

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vanja Oroz Jukić, dipl. log i surd. s.r. 

________________________________________ 
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Broj:01-04-558-10/21 

 Fojnica: 19. travnja 2021. godine 

 

Na temelju članka 12. Zakona o ministarskim, 

vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH 

(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 34/03), i 

članka 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti 

Federacije BIH („Službene novine Federacije 

BiH“, broj: 46/10), članka 24. Statuta Općine 

Fojnica i Odluke o postupcima i kriterijima 

imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima 

općine Fojnica, broj: 01-05-678-6/14 od 29. 

svibnja 2014. godine i Odluke o utvrđivanju 

uslova i kriterija za imenovanje na pozicije u 

regulirana tijela Općine Fojnica, nakon objave 

natječaja u „Službenim novinama Federacije 

BiH“, broj: 13/21 od 17. veljače 2021. godine i 

provedenog postupka izbora, Općinsko vijeće 

Fojnica, na 3. sjednici održanoj 19. travnja 2021. 

godine, donosi 

RJEŠENJE 
O KONAČNOM IMENOVANJU  

ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA 

JAVNE USTANOVE  

ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I 

BANJSKO LIJEČENJE  

– LJEČILIŠTE „REUMAL“ FOJNICA 

 

I. 

U Upravno vijeće Javne ustanove za medicinsku 

rehabilitaciju i banjsko liječenje -  Lječilište 

„Reumal“ Fojnica imenuje se: 

 

Elvedin Kapo, predstavnik Ustanove. 

 

II. 

Mandat člana Upravnog vijeća iz točke 1. ovog 

Rješenja  traje do isteka mandata Upravnog vijeća 

koje je Općinsko vijeće Fojnica Rješenjem broj: 

01-05-510-18/19 od 30. svibnja 2019. godine, 

imenovalo na 4 (četiri) godine. 

 

III. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

bit će objavljeno u „Službenim novinama Općine 

Fojnica“. 

PREDSJEDNICA                                                                                          

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                            

Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd. v.r. 

________________________________________ 

 

Broj:01-04-558-10/21 

 Fojnica: 19.04.2021. godine 

 

Na osnovu člana 12. Zakona o ministarskim, 

vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH 

(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 34/03), i 

člana 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije 

BIH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 

46/10), člana 24. Statuta Općine Fojnica i Odluke 

o postupcima i kriterijima imenovanja na pozicije 

u reguliranim tijelima općine Fojnica, broj: 01-05-

678-6/14 od 29.05.2014. godine i Odluke o 

utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje na 

pozicije u regulirana tijela Općine Fojnica, nakon 

objave natječaja u „Službenim novinama 

Federacije BiH“, broj: 13/21 od 17.02.2021. 

godine i provedenog postupka izbora, Općinsko 

vijeće Fojnica, na 3. sjednici održanoj 19.04.2021. 

godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
O KONAČNOM IMENOVANJU  

ČLANA UPRAVNOG ODBORA 

JAVNE USTANOVE  

ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I 

BANJSKO LIJEČENJE  

– LJEČILIŠTE „REUMAL“ FOJNICA 

 

I. 

U Upravni odbor Javne ustanove za medicinsku 

rehabilitaciju i banjsko liječenje -  Lječilište 

„Reumal“ Fojnica imenuje se: 

 

Kapo Elvedin, predstavnik Ustanove. 

 

II. 

Mandat člana Upravnog odbora  iz tačke 1. ovog 

Rješenja  traje do isteka mandata Upravnog 

odbora koji je Općinsko vijeće Fojnica Rješenjem 

broj: 01-05-510-18/19 od 30.05.2019. godine, 

imenovalo na 4 (četiri) godine. 

 

III. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

bit će objavljeno u „Službenim novinama Općine 

Fojnica“. 

PREDSJEDNICA                                                                                          

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                       

Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd. s.r. 

_______________________________________

Broj: 01-04-558-11/21 

Fojnica: 19. travnja 2021. Godine 

 

Na temelju članka 62. stavak 3. i 4. Zakona o 

prostornom uređenju („Službene novine 

KSB“, broj: 11/14) i članka 24. točka 18.  

Broj: 01-04-558-11/21 

Fojnica: 19.04.2021. godine 

 

Na osnovu člana 62. stav 3. i 4. Zakona o 

prostornom uređenju („Službene novine SBK“, 

broj: 11/14) i člana 24. tačka 18.  
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Statuta Općine Fojnica - Prečišćeni tekst 

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

Općinsko vijeće Fojnica, na 3. sjednici održanoj 

19. travnja 2021. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o imenovanju Povjerenstva 

 za davanje stručne ocjene 

u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti 

 

I. 

Imenuje se Povjerenstvo za davanje stručne 

ocjene u postupku izdavanja urbanističke 

suglasnosti u sastavu: 

1.Edin Mazić, član, 

2.Senad Aletić, član, 

3.Vlado Kuliš, član. 

 

Zamjenici: 

1.Džemal Polutan, zamjenik člana, 

2.Irma Topalović, zamjenik člana, 

3.Davor Bošnjak, zamjenik člana. 

 

II. 

Povjerenstvo za davanje stručne ocjene u 

postupku izdavanja urbanističke suglasnosti 

provjerava je li zahtjev usklađen s dokumentima 

prostornog uređenja šireg područja, uvjetima za 

planiranje na odnosnom području  (zaštitne zone i 

pojaseve, poljoprivredno i šumsko zemljište, 

graditeljsko  i prirodno naslijeđe  i drugo) te 

zakonima i propisima donesenim na temelju tih 

zakona, a koji neposredno ili posredno uređuju 

odnose u prostoru.  

 

III. 

Mandat Povjerenstva za davanje stručne ocjene u 

postupku izdavanja urbanističke suglasnosti traje 

2 (dvije) godine. 

 

IV. 

Predsjednik i članovi Povjerenstva za davanje 

stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke 

suglasnosti 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 za 

davanje stručne ocjene u postupku izdavanja 

urbanističke suglasnosti 

Osim plaćanja naknade za rad Povjerenstva, 

stranka snosi troškove prijevoza Povjerenstva na 

lice mjesta i troškove plaćanja poreza. 

 

VI. 

 

Statuta Općine Fojnica - Prečišćeni tekst 

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

Općinsko vijeće Fojnica, na 3. sjednici održanoj 

19.04.2021. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o imenovanju Komisije  

za davanje stručne ocjene 

u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti 

 

I. 

Imenuje se Komisija za davanje stručne ocjene u 

postupku izdavanja urbanističke saglasnosti u 

sastavu: 

1.Mazić Edin, član, 

2.Aletić Senad, član, 

3.Kuliš Vlado, član. 

 

Zamjenici: 

1.Polutan Džemal, zamjenik člana, 

2.Topalović Irma, zamjenik člana, 

3.Bošnjak Davor, zamjenik člana. 

 

II. 

Komisija za davanje stručne ocjene u postupku 

izdavanja urbanističke saglasnosti provjerava je li 

zahtjev usklađen s dokumentima prostornog 

uređenja šireg područja, uslovima za planiranje na 

odnosnom području  (zaštitne zone i pojaseve, 

poljoprivredno i šumsko zemljište, graditeljsko  i 

prirodno naslijeđe  i drugo) te zakonima i 

propisima donesenim na osnovu tih zakona, a koji 

neposredno ili posredno uređuju odnose u 

prostoru.  

 

III. 

Mandat Komisije za davanje stručne ocjene u 

postupku izdavanja urbanističke saglasnosti traje 

2 (dvije) godine. 

 

IV. 

Predsjednik i članovi Komisije za davanje stručne 

ocjene u postupku izdavanja urbanističke 

saglasnosti 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 za davanje 

stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke 

saglasnosti. 

Osim plaćanja naknade za rad Komisije, stranka 

snosi troškove prijevoza Komisije na lice mjesta i 

troškove plaćanja poreza. 

 

VI. 
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Ovo Rješenje stupa na snagu drugog dana od dana 

objavljivanja u „Službenim novinama Općine 

Fojnica“. 

PREDSJEDNICA                                                                                         

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                          

Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd. v.r. 

________________________________________ 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu drugog dana od dana 

objavljivanja u „Službenim novinama Općine 

Fojnica“. 

PREDSJEDNICA                                                                                            

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                            

Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd. s.r. 

________________________________________

Broj: 01-04-558-12/21 

Fojnica: 19. travnja 2021. godine 

 

Na temelju članka 9., 10. i 11. Zakona o porezu na 

promet nekretnina  - Prečišćeni tekst („Službene 

novine KSB“, broj: 11/13) i članka 24. točka 18. 

Statuta Općine Fojnica - prečišćeni tekst 

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

Općinsko vijeće Fojnica  na 3. sjednici, održanoj 

19. travnja 2021. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o imenovanju Povjerenstva 

za procjenu prometne vrijednosti nekretnine 

 

I. 

Imenuje se Povjerenstvo za procjenu prometne 

vrijednosti nekretnine u sastavu: 

1.Amela Merdžanić, 

2.Nasir Selimović, 

3.Branko Golub. 

 

    Zamjenici: 

1. Almir Zulum, zamjenik člana, 

2. Senad Aletić, zamjenik člana, 

3. Magdalena Cvjetković, 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. 

 

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. 

Osim plaćanja naknade za rad Povjerenstva, 

stranka snosi troškove prijevoza Povjerenstva na 

lice mjesta i troškove plaćanja poreza. 

 

Broj: 01-04-558-12/21 

Fojnica:19.04.2021. godine 

 

Na osnovu člana 9., 10. i 11. Zakona o porezu na 

promet nekretnina - Prečišćeni tekst („Službene 

novine SBK“, broj: 11/13) i člana 24. tačka 18. 

Statuta Općine Fojnica - prečišćeni tekst 

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

Općinsko vijeće Fojnica  na 3. sjednici, održanoj 

19.04.2021. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o imenovanju Komisije 

za procjenu prometne vrijednosti nekretnine 

 

I. 

Imenuje se Komisija za procjenu prometne 

vrijednosti nekretnine u sastavu: 

1. Merdžanić Amela, član, 

2. Selimović Nasir, član, 

3. Golub Branko, član. 

 

    Zamjenici: 

1. Zulum Almir, zamjenik člana, 

2. Aletić Senad, zamjenik člana, 

3. Cvjetković Magdalena, zamjenik člana. 

 

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 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. 

Osim plaćanja naknade za rad Komisije, stranka 

snosi troškove prijevoza Komisije na lice mjesta i 

troškove plaćanja poreza. 
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VI. 

Ovo Rješenje stupa na snagu drugog dana od dana 

objavljivanja u „Službenim novinama Općine 

Fojnica“. 

PREDSJEDNICA                                                                                           

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                            

Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd. v.r. 

________________________________________ 

 

VI. 

Ovo Rješenje stupa na snagu drugog dana od dana 

objavljivanja u „Službenim novinama Općine 

Fojnica“. 

PREDSJEDNICA                                                                                          

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                            

Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd. s.r. 

________________________________________

Broj: 01-04-558-13/21 

Fojnica: 19. travnja 2021. godine 

                                                                                                                                    

Na temelju članka 24. točka 17. Statuta Općine 

Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine 

Općine Fojnica“, broj: 2/15) i članka 34. i 36. 

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni 

tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15), Općinsko vijeće Fojnica,  na 3. sjednici 

održanoj 19. travnja 2021. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o imenovanju Povjerenstva za Statut i propise 

 

I. 

U Povjerenstvo za Statut i propise  imenuju se: 

 

1. Azem Huseinbašić  

2. Munir Softić  

3. Magdalena Cvjetković  

4. Mato Bešlić 

5. Emir Sulejmanović 

 

II. 

Povjerenstvo za Statut i propise je zaduženo da: 

 

- prati provedbu Statuta; 

- razmatra pitanja značajna za ostvarivanje 

Statuta i daje inicijativu za izmjene i dopune 

Statuta; 

- ispituje i dostavlja Vijeću mišljenje o 

prijedlozima za izmjene i dopune Statuta; 

- provodi javnu raspravu  o prijedlozima 

izmjena i dopuna Statuta ili prijedlozima odluka, 

te obavještava Vijeće o rezultatima javne 

rasprave; 

- razmatra nacrte i prijedloge odluka i drugih 

općih akata koje donosi Vijeće u pogledu  

nomotehničke obrade, te Vijeću podnosi izvješće 

s mišljenjem i prijedlozima i pravno tehničkim 

popravkama očiglednih grešaka u tekstu; 

- utvrđuje pročišćene tekstove odluka i drugih 

općih akata Vijeća; 

- utvrđuje prijedlog teksta autentičnog 

tumačenja odluka i drugih općih akata koje donosi 

Vijeće. 

III. 

Mandat Povjerenstva za Statut i propise traje četiri 

godine ili do isteka vijećničkog mandata. 

Broj: 01-04-558-13/21 

Fojnica: 19.04.2021. godine 

 

Na osnovu člana 24. tačka 17. Statuta Općine 

Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine 

Općine Fojnica“, broj: 2/15) i člana 34. i 36. 

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni 

tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15), Općinsko vijeće Fojnica,  na 3. sjednici 

održanoj 19.04.2021. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o imenovanju Komisije za Statut i propise 

 

I. 

U Komisiju za Statut i propise  imenuju se: 

 

1.Huseinbašić Azem 

2.Softić Munir 

3.Cvjetković Magdalena 

4.Bešlić Mato 

5.Sulejmanović Emir 

 

II. 

Komisija za Statut i propise je zadužena da: 

 

- prati provedbu Statuta; 

- razmatra pitanja značajna za ostvarivanje 

Statuta i daje inicijativu za izmjene i dopune 

Statuta; 

- ispituje i dostavlja Vijeću mišljenje o 

prijedlozima za izmjene i dopune Statuta; 

- provodi javnu raspravu  o prijedlozima 

izmjena i dopuna Statuta ili prijedlozima odluka, 

te obavještava Vijeće o rezultatima javne 

rasprave; 

- razmatra nacrte i prijedloge odluka i drugih 

općih akata koje donosi Vijeće u pogledu  

nomotehničke obrade, te Vijeću podnosi izvještaj 

s mišljenjem i prijedlozima i pravno tehničkim 

popravkama očiglednih grešaka u tekstu; 

- utvrđuje pročišćene tekstove odluka i drugih 

općih akata Vijeća; 

- utvrđuje prijedlog teksta autentičnog 

tumačenja odluka i drugih općih akata koje donosi 

Vijeće. 

III. 

Mandat Komisije za Statut i propise traje četiri 

godine ili do isteka vijećničkog mandata. 
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IV. 

Predsjednik i članovi Povjerenstva za Statut i 

propise za svoj rad u povjerenstvu imaju pravo na 

novčanu naknadu, u visini utvrđenoj Odlukom o 

visini naknade za rad članovima radnih tijela 

Općinskog vijeća Fojnica, broj: 01-05-301/02 od 

20. lipnja 2002. godine. 

 

V. 

Ovo Rješenje stupa na snagu drugog dana od dana 

objavljivanja u „Službenim novinama Općine 

Fojnica“. 

PREDSJEDNICA                                                                                       

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                     

Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd. v.r. 

________________________________________          

 

IV. 

Predsjednik i članovi Komisije za Statut i propise 

za svoj rad u komisiji imaju pravo na novčanu 

naknadu, u visini utvrđenoj Odlukom o visini 

naknade za rad članovima radnih tijela Općinskog 

vijeća Fojnica, broj: 01-05-301/02 od 20.06.2002. 

godine. 

 

V. 

Ovo Rješenje stupa na snagu drugog dana od dana 

objavljivanja u „Službenim novinama Općine 

Fojnica“. 

PREDSJEDNICA                                                                                        

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                             

Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd.s.r. 

______________________________________

Broj: 01-04-558-14/21 

Fojnica: 19. travnja 2021. godine 

 

Na temelju članka 24. točka 17. Statuta Općine 

Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine 

Općine Fojnica“, broj: 2/15) i članka 34. i 37. 

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni 

tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15), Općinsko vijeće Fojnica,  na 3. sjednici 

održanoj 19. travnja 2021. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o imenovanju Povjerenstva za proračun, 

financije i ekonomska pitanja 

 

I. 

U Povjerenstvo za proračun, financije i 

ekonomska pitanja  imenuju se: 

 

 1. Ajdin Softić 

 2. Nejra Hurem 

3. Jakov Gavran 

 

II. 

Povjerenstvo za proračun, financije i ekonomska 

pitanja je zadužena da: 

- razmatra nacrt i prijedlog proračuna Općine; 

- prati provođenje izvršenja proračuna i odluka 

iz oblasti financija; 

- razmatra odluke o zaduživanju, 

reprogramiranju dugova i drugim novčanim 

obvezama općine; 

- razmatra izvješće revizije; 

- razmatra izvješće o poslovanju javnih 

poduzeća čiji je utemeljitelj Općina; 

- razmatra i druga dokumenta iz oblasti 

financijskog poslovanja sukladno zakonu. 

 

III. 

 

Mandat Povjerenstva za proračun, financije i  

Broj: 01-04-558-14/21 

Fojnica: 19.04.2021. godine 

 

Na osnovu člana 24. tačka 17. Statuta Općine 

Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine 

Općine Fojnica“, broj: 2/15) i člana 34. i 37. 

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni 

tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15), Općinsko vijeće Fojnica,  na 3. sjednici 

održanoj 19.04.2021. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o imenovanju Komisije za budžet, finansije i 

ekonomska pitanja 

 

I. 

U Komisiju za budžet, finansije i ekonomska 

pitanja  imenuju se: 

 

1.Softić Ajdin 

2.Hurem Nejra 

3.Gavran Jakov 

 

II. 

Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja 

je zadužena da: 

- razmatra nacrt i prijedlog budžeta Općine; 

- prati provođenje izvršenja budžeta i odluka iz 

oblasti finansija; 

- razmatra odluke o zaduživanju, 

reprogramiranju dugova i drugim novčanim 

obavezama općine; 

- razmatra izvještaj revizije; 

- razmatra izvještaj o poslovanju javnih 

preduzeća čiji je osnivač Općina; 

- razmatra i druga dokumenta iz oblasti 

finansijskog poslovanja u skladu sa zakonom. 

 

III. 

 

Mandat Komisije za budžet, finansije i 
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ekonomska pitanja traje četiri godine ili do isteka 

vijećničkog mandata. 

 

IV. 

Predsjednik i članovi Povjerenstva za proračun, 

financije i ekonomska pitanja za svoj rad u 

povjerenstvu imaju pravo na novčanu naknadu, u 

visini utvrđenoj Odlukom o visini naknade za rad 

članovima radnih tijela Općinskog vijeća Fojnica, 

broj: 01-05-301/02 od 20. lipnja 2002. godine. 

 

V. 

Ovo Rješenje stupa na snagu drugog dana od dana 

objavljivanja u „Službenim novinama Općine 

Fojnica“. 

PREDSJEDNICA                                                                                           

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd. v.r. 

______________________________________ 

 

ekonomska pitanja traje četiri godine ili do isteka 

vijećničkog mandata. 

 

IV. 

Predsjednik i članovi Komisije za budžet, 

finansije i ekonomska pitanja za svoj rad u 

komisiji imaju pravo na novčanu naknadu, u 

visini utvrđenoj Odlukom o visini naknade za rad 

članovima radnih tijela Općinskog vijeća Fojnica, 

broj: 01-05-301/02 od 20.06.2002. godine. 

 

V. 

Ovo Rješenje stupa na snagu drugog dana od dana 

objavljivanja u „Službenim novinama Općine 

Fojnica“. 

PREDSJEDNICA                                                                                         

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd.s.r. 

________________________________________

Broj: 01-04-558-15/21 

Fojnica: 19. travnja 2021. godine 

 

Na temelju članka 24. točka 17. Statuta Općine 

Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine 

Općine Fojnica“, broj: 2/15) i članka 34. i 42. 

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni 

tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15), Općinsko vijeće Fojnica,  na 3. sjednici 

održanoj 19. travnja 2021. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o imenovanju Povjerenstva za prostorno 

planiranje, uređenje i ekologiju 

 

I. 

U Povjerenstvo za prostorno planiranje, uređenje i 

ekologiju imenuju se: 

 

1.Bakir Vehabović 

2.Salih Softić 

3.Ismet Zulum 

4.Emir Meša 

5.Davor Bošnjak 

II. 

Povjerenstvo za prostorno planiranje, uređenje i 

ekologiju razmatra pitanja koja se odnose na: 

- uređenje prostora i zaštitu čovjekove okoline; 

- donošenje prostornih, urbanističkih i 

provedbenih planova uključujući zoniranje; 

- donošenje programa stambene, poslovne i 

druge izgradnje; 

- korištenje, upravljanje i raspolaganje 

građevnim zemljištem; 

- djelatnosti i objekte komunalne 

infrastrukture; 

- upravljanje prirodnim resursima; 

- druga pitanja iz ove oblasti. 

Broj: 01-04-558-15/21 

Fojnica:19.04.2021. godine 

 

Na osnovu člana 24. tačka 17. Statuta Općine 

Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine 

Općine Fojnica“, broj: 2/15) i člana 34. i 42. 

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni 

tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15), Općinsko vijeće Fojnica,  na 3. sjednici 

održanoj  19.04.2021. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o imenovanju Komisije za prostorno 

planiranje, uređenje i ekologiju 

 

I. 

U Komisiju za prostorno planiranje, uređenje i 

ekologiju imenuju se: 

 

1.Vehabović Bakir 

2.Softić Salih 

3.Zulum Ismet 

4.Meša Emir 

5.Bošnjak Davor 

II. 

Komisija za prostorno planiranje, uređenje i 

ekologiju razmatra pitanja koja se odnose na: 

- uređenje prostora i zaštitu čovjekove okoline; 

- donošenje prostornih, urbanističkih i 

provedbenih planova uključujući zoniranje; 

- donošenje programa stambene, poslovne i 

druge izgradnje; 

- korištenje, upravljanje i raspolaganje 

građevinskim zemljištem; 

- djelatnosti i objekte komunalne 

infrastrukture; 

- upravljanje prirodnim resursima; 

- druga pitanja iz ove oblasti. 
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III. 

Mandat Povjerenstva za prostorno planiranje, 

uređenje i ekologiju traje četiri godine ili do isteka 

vijećničkog mandata. 

 

IV. 

Predsjednik i članovi Povjerenstva za prostorno 

planiranje, uređenje i ekologiju za svoj rad u 

povjerenstvu imaju pravo na novčanu naknadu, u 

visini utvrđenoj Odlukom o visini naknade za rad 

članovima radnih tijela Općinskog vijeća Fojnica, 

broj: 01-05-301/02 od 20. lipnja 2002. godine. 

 

V. 

Ovo Rješenje stupa na snagu drugog dana od dana 

objavljivanja u „Službenim novinama Općine 

Fojnica“. 

PREDSJEDNICA                                                                                         

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd.v.r. 

________________________________________ 

 

III. 

Mandat Komisije za prostorno planiranje, 

uređenje i ekologiju traje četiri godine ili do isteka 

vijećničkog mandata. 

 

IV. 

Predsjednik i članovi Komisije za prostorno 

planiranje, uređenje i ekologiju za svoj rad u 

komisiji imaju pravo na novčanu naknadu, u 

visini utvrđenoj Odlukom o visini naknade za rad 

članovima radnih tijela Općinskog vijeća Fojnica, 

broj: 01-05-301/02 od 20.06.2002. godine. 

 

V. 

Ovo Rješenje stupa na snagu drugog dana od dana 

objavljivanja u „Službenim novinama Općine 

Fojnica“. 

PREDSJEDNICA                                                                                     

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd.s.r. 

________________________________________

Broj: 01-04-558-16/21 

Fojnica: 19. travnja 2021. godine 

 

Na temelju članka 24. točka 17., a u svezi sa 

člankom 120.  Statuta Općine Fojnica – Prečišćeni 

tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15) i članka 34. Poslovnika Općinskog vijeća 

Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine 

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

Fojnica,  na 3. sjednici održanoj 19. travnja 2021. 

godine, donosi 

RJEŠENJE 
o imenovanju Povjerenstva 

 za drugostupanjsko rješavanje po žalbama 

 

I. 

U Povjerenstvo za drugostupanjsko rješavanje po 

žalbama imenuju se: 

 

 1. Emina Čano 

 2. Emir Memija 

3. Mato Bešlić 

 

II. 

Povjerenstvo za drugostupanjsko rješavanje po 

žalbama je zaduženo da: 

- rješava po žalbama stranaka kada je u 

prvostupanjskom postupku rješavano temeljem 

Statuta ili propisa Općinskog vijeća Fojnica, a u 

okviru isključivih prava i dužnosti Općine. 

 

III. 

Mandat Povjerenstva za drugostupanjsko 

rješavanje po žalbama traje četiri godine ili do 

isteka vijećničkog mandata. 

 

Broj: 01-04-558-16/21 

Fojnica: 19.04.2021. godine 

 

Na osnovu člana 24. tačka 17., a u vezi sa članom 

120.  Statuta Općine Fojnica – Prečišćeni tekst 

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

člana 34. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

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

3. sjednici održanoj 19.04.2021. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o imenovanju Komisije  

za drugostepeno rješavanje po žalbama 

 

I. 

U Komisiju za drugostepeno rješavanje po 

žalbama imenuju se: 

 

1.Čano Emina 

2.Memija Emir 

3.Bešlić Mato 

 

II. 

Komisija za drugostepeno rješavanje po žalbama 

je zadužena da: 

- rješava po žalbama stranaka kada je u 

prvostepenom postupku rješavano na osnovu 

Statuta ili propisa Općinskog vijeća Fojnica, a u 

okviru isključivih prava i dužnosti Općine. 

 

III. 

Mandat Komisije za drugostepeno rješavanje po 

žalbama traje četiri godine ili do isteka 

vijećničkog mandata. 

 



23.04.2021. godine                  Službene novine Općine Fojnica                    Broj 3                    Stranica 13 

  

IV. 

Predsjednik i članovi Povjerenstva za 

drugostupanjsko rješavanje po žalbama za svoj 

rad u povjerenstvu imaju pravo na novčanu 

naknadu, u visini utvrđenoj Odlukom o visini 

naknade za rad članovima radnih tijela Općinskog 

vijeća Fojnica, broj: 01-05-301/02 od 20.06.2002. 

godine. 

V. 

Ovo Rješenje stupa na snagu drugog dana od dana 

objavljivanja u „Službenim novinama Općine 

Fojnica“. 

PREDSJEDNICA                                                                            

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd.v.r. 

________________________________________ 

 

 

IV. 

Predsjednik i članovi Komisije za drugostepeno 

rješavanje po žalbama za svoj rad u komisiji 

imaju pravo na novčanu naknadu, u visini 

utvrđenoj Odlukom o visini naknade za rad 

članovima radnih tijela Općinskog vijeća Fojnica, 

broj: 01-05-301/02 od 20.06.2002. godine. 

 

V. 

Ovo Rješenje stupa na snagu drugog dana od dana 

objavljivanja u „Službenim novinama Općine 

Fojnica“. 

PREDSJEDNICA                                                                                      

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd.s.r. 

________________________________________

Broj: 01-04-558-17/21 

Fojnica: 19. travnja 2021. godine 

 

Na temelju članka 24. točka 17. Statuta Općine 

Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine 

Općine Fojnica“, broj: 2/15) i članka 34. i 38. 

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni 

tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15), Općinsko vijeće Fojnica,  na 3.  sjednici 

održanoj  19. travnja 2021. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o imenovanju Povjerenstva za prigovore, 

predstavke i prijedloge 

 

I. 

U Povjerenstvo za prigovore, predstavke i 

prijedloge imenuju se: 

 

1.Emir Memija 

2.Emina Čano 

3.Mato Bešlić 

II. 

Povjerenstvo za prigovore, predstavke i prijedloge 

razmatra pitanja koja se odnose na: 

-razmatra prigovore, predstavke i prijedloge koje 

građani upućuju ili neposredno  podnose Vijeću; 

-razmatra, analizira i proučava probleme kojima 

se pokreće pitanje odgovornosti javnih 

dužnosnika koje imenuje ili potvrđuje Vijeće; 

-daje mišljenje o podnesenim prigovorima, 

predstavkama i prijedlozima. 

 

III. 

Mandat Povjerenstva za prigovore, predstavke i 

prijedloge traje četiri godine ili do isteka 

vijećničkog mandata. 

 

IV. 

Predsjednik i članovi Povjerenstva za prigovore, 

predstavke i prijedloge za svoj rad u povjerenstvu  

Broj: 01-04-558-17/21 

Fojnica: 19.04.2021. godine 

 

Na osnovu člana 24. tačka 17. Statuta Općine 

Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine 

Općine Fojnica“, broj: 2/15) i člana 34. i 38. 

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni 

tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15), Općinsko vijeće Fojnica,  na  3.  sjednici 

održanoj  19.04.2021. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o imenovanju Komisije za prigovore, 

predstavke i prijedloge 

 

I. 

U Komisiju za prigovore, predstavke i prijedloge 

imenuju se: 

 

1. Memija Emir 

2. Čano Emina 

3. Bešlić Mato 

II. 

Komisija za prigovore, predstavke i prijedloge 

razmatra pitanja koja se odnose na: 

-razmatra prigovore, predstavke i prijedloge koje 

građani upućuju ili neposredno  podnose Vijeću; 

-razmatra, analizira i proučava probleme kojima 

se pokreće pitanje odgovornosti javnih 

dužnosnika koje imenuje ili potvrđuje Vijeće; 

-daje mišljenje o podnesenim prigovorima, 

predstavkama i prijedlozima. 

 

III. 

Mandat Komisije za prigovore, predstavke i 

prijedloge traje četiri godine ili do isteka 

vijećničkog mandata. 

 

IV. 

Predsjednik i članovi Komisije za prigovore,  

predstavke i prijedloge za svoj rad u komisiji  
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imaju pravo na novčanu naknadu, u visini 

utvrđenoj Odlukom o visini naknade za rad 

članovima radnih tijela Općinskog vijeća Fojnica, 

broj: 01-05-301/02 od 20. lipnja 2002. godine. 

 

V. 

Ovo Rješenje stupa na snagu drugog dana od dana 

objavljivanja u „Službenim novinama Općine 

Fojnica“. 

PREDSJEDNICA                                                                                       

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd.v.r. 

________________________________________ 

 

imaju pravo na novčanu naknadu, u visini 

utvrđenoj Odlukom o visini naknade za rad 

članovima radnih tijela Općinskog vijeća Fojnica, 

broj: 01-05-301/02 od 20.06.2002. godine. 

 

V. 

Ovo Rješenje stupa na snagu drugog dana od dana 

objavljivanja u „Službenim novinama Općine 

Fojnica“. 

PREDSJEDNICA                                                                                       

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd.s.r. 

________________________________________

Broj: 01-04-558-18/21 

Fojnica: 19. travnja 2021. godine 

 

Na temelju članka 24. točka 17. Statuta Općine 

Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine 

Općine Fojnica“, broj: 2/15) i članka 34. i 39. 

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni 

tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15), Općinsko vijeće Fojnica,  na 3.  sjednici 

održanoj  19. travnja 2021. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o imenovanju Povjerenstva  

za društvene djelatnosti 

 

I. 

U Povjerenstvo za društvene djelatnosti imenuju 

se: 

 

1. Hamza Pašalić 

2. Nevres Huseinbašić 

3. Magdalena Cvjetković 

4. Emir Memija 

5. Vanja Oroz Jukić 

 

II. 

Povjerenstvo za društvene djelatnosti razmatra 

pitanja koja se odnose na: 

- osnivanje, upravljanje, financiranje i 

unapređenje ustanova predškolskog odgoja, 

osnovnog obrazovanja, zdravstva, kulture, 

socijalne zaštite i drugih ustanova iz nadležnosti 

općine; 

- sport, kulturu, fizičku i tehničku kulturu; 

- partnerstvo Općine i nevladinog sektora u 

pružanju usluga; 

- zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i 

prirodnog naslijeđa; 

- druga pitanja iz ove oblasti. 

 

III. 

Mandat Povjerenstva za društvene djelatnosti traje 

četiri godine ili do isteka vijećničkog mandata. 

 

Broj: 01-04-558-18/21 

Fojnica: 19.04.2021. godine 

 

Na osnovu člana 24. tačka 17. Statuta Općine 

Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine 

Općine Fojnica“, broj: 2/15) i člana 34. i 39. 

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni 

tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15), Općinsko vijeće Fojnica,  na 3. sjednici 

održanoj  19.04.2021. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o imenovanju Komisije  

za društvene djelatnosti 

 

I. 

U Komisiju za društvene djelatnosti imenuju se: 

 

 

1.Pašalić Hamza 

2.Huseinbašić Nevres 

3.Cvjetković Magdalena 

4.Memija Emir 

5.Oroz Jukić Vanja 

 

II. 

Komisija za društvene djelatnosti razmatra pitanja 

koja se odnose na: 

- osnivanje, upravljanje, financiranje i 

unapređenje ustanova predškolskog odgoja, 

osnovnog obrazovanja, zdravstva, kulture, 

socijalne zaštite i drugih ustanova iz nadležnosti 

općine; 

- sport, kulturu, fizičku i tehničku kulturu; 

- partnerstvo Općine i nevladinog sektora u 

pružanju usluga; 

- zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i 

prirodnog naslijeđa; 

- druga pitanja iz ove oblasti. 

 

III. 

Mandat Komisije za društvene djelatnosti traje 

četiri godine ili do isteka vijećničkog mandata. 
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IV. 

Predsjednik i članovi Povjerenstva za društvene 

djelatnosti za svoj rad u povjerenstvu imaju pravo 

na novčanu naknadu, u visini utvrđenoj Odlukom 

o visini naknade za rad članovima radnih tijela 

Općinskog vijeća Fojnica, broj: 01-05-301/02 od 

20. lipnja 2002. godine. 

 

V. 

Ovo Rješenje stupa na snagu drugog dana od dana 

objavljivanja u „Službenim novinama Općine 

Fojnica“. 

PREDSJEDNICA                                                                                           

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                           

Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd.v.r. 

________________________________________ 

 

IV. 

Predsjednik i članovi Komisije za društvene 

djelatnosti za svoj rad u komisiji imaju pravo na 

novčanu naknadu, u visini utvrđenoj Odlukom o 

visini naknade za rad članovima radnih tijela 

Općinskog vijeća Fojnica, broj: 01-05-301/02 od 

20.06.2002. godine. 

 

V. 

Ovo Rješenje stupa na snagu drugog dana od dana 

objavljivanja u „Službenim novinama Općine 

Fojnica“. 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                          

Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd. s.r. 

________________________________________

Broj: 01-04-558-19/21 

Fojnica: 19. travnja 2021. godine 

 

Na temelju članka 24. točka 17. Statuta Općine 

Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine 

Općine Fojnica“, broj: 2/15) i članka 34. i 40. 

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni 

tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15), Općinsko vijeće Fojnica,  na 3. sjednici 

održanoj  19. travnja 2021. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o imenovanju Povjerenstva za ljudska prava, 

mlade i jednakopravnost spolova 

 

I. 

U Povjerenstva za ljudska prava, mlade i 

jednakopravnost spolova imenuju se: 

 1.  Merima Ramić 

 2.  Almir Zuka 

 3.  Denisa Salčinović 

 4.  Adna Kurta 

5.  Magdalena Cvjetković 

 

II. 

Povjerenstvo za ljudska prava, mlade i 

jednakopravnost spolova razmatra pitanja koja se 

odnose na: 

- osiguranje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih 

sloboda; 

- razvoj i probleme u realizaciji i zaštiti 

ljudskih prava i sloboda, te mjere za njihovu 

efikasniju zaštitu; 

- prijedloge koje dostave građani, uz 

obavještavanje podnosioca o ishodu; 

- peticije u vezi sa povredama ljudskih prava i 

osnovnih sloboda, usvajajući odgovarajuće mjere 

i obavještavajući podnosioca i Vijeće o usvojenim 

odlukama; 

- ostvarivanje prava djeteta i ostvarivanje prava 

mladih; 

Broj: 01-04-558-19/21 

Fojnica: 19.04.2021. godine 

 

Na osnovu člana 24. tačka 17. Statuta Općine 

Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine 

Općine Fojnica“, broj: 2/15) i člana 34. i 40. 

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni 

tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15), Općinsko vijeće Fojnica,  na 3. sjednici 

održanoj  19.04.2021. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o imenovanju Komisije za ljudska prava, 

mlade i jednakopravnost spolova 

 

I. 

U Komisiju za ljudska prava, mlade i 

jednakopravnost spolova imenuju se: 

1.Ramić Merima 

2.Zuka Almir 

3.Salčinović Denisa 

4.Kurta Adna 

5.Cvjetković Magdalena 

 

II. 

Komisija za ljudska prava, mlade i 

jednakopravnost spolova razmatra pitanja koja se 

odnose na: 

- osiguranje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih 

sloboda; 

- razvoj i probleme u realizaciji i zaštiti 

ljudskih prava i sloboda, te mjere za njihovu 

efikasniju zaštitu; 

- prijedloge koje dostave građani, uz 

obavještavanje podnosioca o ishodu; 

- peticije u vezi sa povredama ljudskih prava i 

osnovnih sloboda, usvajajući odgovarajuće mjere 

i obavještavajući podnosioca i Vijeće o usvojenim 

odlukama; 

- ostvarivanje prava djeteta i ostvarivanje prava 

mladih; 
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- organiziranje mladih i stvaranje uvjeta za 

njihove afirmiranje u svim oblastima života i rada; 

- ravnopravnosti spolova, posebno u svezi sa 

unapređenjem statusa žena; 

- razmatranje predloženih odluka i drugih akata 

sa stanovišta ravnopravnosti spolova i sprečavanja 

diskriminacije žena. 

 

 

III. 

Mandat Povjerenstva za ljudska prava, mlade i 

jednakopravnost spolova traje četiri godine ili do 

isteka vijećničkog mandata. 

 

IV. 

Predsjednik i članovi  Povjerenstva za ljudska 

prava, mlade i jednakopravnost spolova za svoj 

rad u povjerenstvu imaju pravo na novčanu 

naknadu, u visini utvrđenoj Odlukom o visini 

naknade za rad članovima radnih tijela Općinskog 

vijeća Fojnica, broj: 01-05-301/02 od 20. lipnja 

2002. godine. 

V. 

Ovo Rješenje stupa na snagu drugog dana od dana 

objavljivanja u „Službenim novinama Općine 

Fojnica“. 

PREDSJEDNICA                                                                                            

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                            

Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd.v.r. 

________________________________________ 

- organizovanje mladih i stvaranje uslova za 

njihove afirmisanje u svim oblastima života i rada; 

- ravnopravnosti spolova, posebno u vezi sa 

unapređenjem statusa žena; 

- razmatranje predloženih odluka i drugih akata 

sa stanovišta ravnopravnosti spolova i sprečavanja 

diskriminacije žena. 

 

 

III. 

Mandat Komisije za ljudska prava, mlade i 

jednakopravnost spolova traje četiri godine ili do 

isteka vijećničkog mandata. 

 

IV. 

Predsjednik i članovi Komisije za ljudska prava, 

mlade i jednakopravnost spolova za svoj rad u 

komisiji imaju pravo na novčanu naknadu, u 

visini utvrđenoj Odlukom o visini naknade za rad 

članovima radnih tijela Općinskog vijeća Fojnica, 

broj: 01-05-301/02 od 20.06.2002. godine. 

 

V. 

Ovo Rješenje stupa na snagu drugog dana od dana 

objavljivanja u „Službenim novinama Općine 

Fojnica“. 

PREDSJEDNICA                                                                                            

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd.s.r. 

________________________________________

 

Broj: 01-04-558-20/21 

Fojnica: 19. travnja 2021. godine 

 

Na temelju člana 24. točka 17. Statuta Općine 

Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine 

Općine Fojnica“, broj: 2/15) i članka 34. i 43. 

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni 

tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15), Općinsko vijeće Fojnica,  na 3. sjednici 

održanoj  19. travnja 2021. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o imenovanju Povjerenstva  

za poslove mjesnih zajednica 

 

I. 

U Povjerenstvo za poslove mjesnih zajednica 

imenuju se: 

 

1. Mujo Zahirović 

2. Hamza Pašalić 

3. Emir Meša 

4. Bogomir Barbić 

5. Vlado Kuliš 

II. 

Povjerenstvo za poslove mjesnih zajednica 

razmatra pitanja koja se odnose na: 

 

Broj: 01-04-558-20/21 

Fojnica: 19.04.2021. godine 

 

Na osnovu članka 24. tačka 17. Statuta Općine 

Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine 

Općine Fojnica“, broj: 2/15) i člana 34. i 43. 

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni 

tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15), Općinsko vijeće Fojnica,  na 3. sjednici 

održanoj  19.04.2021. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o imenovanju Komisije  

za poslove mjesnih zajednica 

 

I. 

U Komisiju za poslove mjesnih zajednica imenuju 

se: 

 

1.Zahirović Mujo 

2.Pašalić Hamza 

3.Meša Emir 

4.Barbić Bogomir 

5.Kuliš Vlado 

II. 

Komisija za poslove mjesnih zajednica razmatra 

pitanja koja se odnose na: 
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- postupak uspostavljanja mjesnih zajednica i 

promjene područja mjesnih zajednica, te izbor 

tijela mjesnih zajednica; 

- podsticanje međusobne suradnje mjesnih 

zajednica, povezivanje i udruživanje sredstava 

mjesnih zajednica za rješavanje pitanja od 

zajedničkog interesa; 

- planove i programe financiranja potreba 

mjesnih zajednica; 

- praćenje stanja u mjesnim zajednicama i 

razmatranje pitanja od značaja za razvitak mjesnih 

zajednica; 

- druga pitanja iz ove oblasti. 

 

III. 

Mandat Povjerenstva za poslove mjesnih 

zajednica traje četiri godine ili do isteka 

vijećničkog mandata. 

 

IV. 

Predsjednik i članovi Povjerenstva za poslove 

mjesnih zajednica za svoj rad u povjerenstvu 

imaju pravo na novčanu naknadu, u visini 

utvrđenoj Odlukom o visini naknade za rad 

članovima radnih tijela Općinskog vijeća Fojnica, 

broj: 01-05-301/02 od 20. lipnja 2002. godine. 

 

V. 

Ovo Rješenje stupa na snagu drugog dana od dana 

objavljivanja u „Službenim novinama Općine 

Fojnica“. 

PREDSJEDNICA                                                                                           

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd.v.r 

________________________________________ 

 

Broj: 01-04-558-21/21 

Fojnica: 19. travnja 2021. godine 

 

Na temelju članka 24. točka 17. Statuta Općine 

Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine 

Općine Fojnica“, broj: 2/15) i članka 34. i 43a. 

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni 

tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15), Općinsko vijeće Fojnica,  na 3. sjednici 

održanoj  19. travnja 2021. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o imenovanju Povjerenstva  

za praćenje poštivanja Etičkog kodeksa  

izabranih predstavnika vlasti Općine Fojnica 

 

I. 

U Povjerenstvo za  praćenje poštivanja Etičkog 

kodeksa  izabranih predstavnika vlasti Općine 

Fojnica imenuju se: 

 

 1. Salih Softić  

 

- postupak osnivanja mjesnih zajednica i 

promjene područja mjesnih zajednica, te izbor 

organa mjesnih zajednica; 

- podsticanje međusobne saradnje mjesnih 

zajednica, povezivanje i udruživanje sredstava 

mjesnih zajednica za rješavanje pitanja od 

zajedničkog interesa; 

- planove i programe finansiranja potreba 

mjesnih zajednica; 

- praćenje stanja u mjesnim zajednicama i 

razmatranje pitanja od značaja za razvoj mjesnih 

zajednica; 

- druga pitanja iz ove oblasti. 

 

III. 

Mandat Komisije za poslove mjesnih zajednica 

traje četiri godine ili do isteka vijećničkog 

mandata. 

 

IV. 

Predsjednik i članovi Komisije za poslove 

mjesnih zajednica za svoj rad u komisiji imaju 

pravo na novčanu naknadu, u visini utvrđenoj 

Odlukom o visini naknade za rad članovima 

radnih tijela Općinskog vijeća Fojnica, broj: 01-

05-301/02 od 20.06.2002. godine. 

 

V. 

Ovo Rješenje stupa na snagu drugog dana od dana 

objavljivanja u „Službenim novinama Općine 

Fojnica“ 

PREDSJEDNICA                                                                             

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd.s.r. 

________________________________________ 

 

Broj: 01-04-558-21/21 

Fojnica: 19.04. 2021. godine 

 

Na osnovu člana 24. tačka 17. Statuta Općine 

Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine 

Općine Fojnica“, broj: 2/15) i člana 34. i 43a. 

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni 

tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15), Općinsko vijeće Fojnica,  na 3. sjednici 

održanoj  19.04.2021. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o imenovanju Komisije  

za praćenje poštivanja Etičkog kodeksa  

izabranih predstavnika vlasti Općine Fojnica 

 

I. 

U Komisiju za  praćenje poštivanja Etičkog 

kodeksa  izabranih predstavnika vlasti Općine 

Fojnica imenuju se: 

 

 1. Softić Salih 
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2. Merima Ramić 

3. Adna Kurta 

4. Denisa Salčinović  

5. Magdalena Cvjetković  

 

II. 

Povjerenstvo za praćenje poštivanja Etičkog 

kodeksa  izabranih predstavnika vlasti Općine 

Fojnica: 

- donosi Poslovnik o radu; 

- prati primjenu Etičkog kodeksa, a naročito 

javno iznesene primjedbe i preporuke; 

- postupa po pojedinačnim prijedlozima za 

utvrđivanje postojanja povrede Etičkog kodeksa; 

- podnosi izvješće Općinskom vijeću sa 

preporukama; 

- ima druga ovlaštenja utvrđena Etičkim 

kodeksom. 

 

III. 

Mandat Povjerenstva za praćenje poštivanja 

Etičkog kodeksa  izabranih predstavnika vlasti 

Općine Fojnica traje četiri godine ili do isteka 

vijećničkog mandata. 

 

IV. 

Predsjednik i članovi Povjerenstva za praćenje 

poštivanja Etičkog kodeksa izabranih 

predstavnika vlasti Općine Fojnica za svoj rad u 

povjerenstvu imaju pravo na novčanu naknadu, u 

visini utvrđenoj Odlukom o visini naknade za rad 

članovima radnih tijela Općinskog vijeća Fojnica, 

broj: 01-05-301/02 od 20. lipnja 2002. godine. 

 

V. 

Ovo Rješenje stupa na snagu drugog dana od dana 

objavljivanja u „Službenim novinama Općine 

Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                        

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd.v.r. 

________________________________________ 

 

Broj: 01-04-558-22/21  

Fojnica: 19. travnja 2021. 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 - 31. 

prosinca 2020. godine,  Općinsko vijeće Fojnica, 

na 3.  sjednici održanoj 19. travnja 2021. godine, 

donosi 

 

 

2. Ramić Merima 

3. Kurta Adna 

4. Salčinović Denisa 

5. Cvjetković Magdalena 

 

II. 

Komisija za praćenje poštivanja Etičkog kodeksa  

izabranih predstavnika vlasti Općine Fojnica: 

- donosi Poslovnik o radu; 

- prati primjenu Etičkog kodeksa, a naročito 

javno iznesene primjedbe i preporuke, 

- postupa po pojedinačnim prijedlozima za 

utvrđivanje postojanja povrede Etičkog kodeksa; 

- podnosi izvještaj Općinskom vijeću sa 

preporukama; 

- ima druga ovlaštenja utvrđena Etičkim 

kodeksom. 

 

 

III. 

Mandat Povjerenstva za praćenje poštivanja 

Etičkog kodeksa  izabranih predstavnika vlasti 

Općine Fojnica traje četiri godine ili do isteka 

vijećničkog mandata. 

 

IV. 

Predsjednik i članovi Komisije za praćenje 

poštivanja Etičkog kodeksa izabranih 

predstavnika vlasti Općine Fojnica za svoj rad u 

Komisiji imaju pravo na novčanu naknadu, u 

visini utvrđenoj Odlukom o visini naknade za rad 

članovima radnih tijela Općinskog vijeća Fojnica, 

broj: 01-05-301/02 od 20.02.2002. godine. 

 

V. 

Ovo Rješenje stupa na snagu drugog dana od dana 

objavljivanja u „Službenim novinama Općine 

Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                          

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd.s.r. 

________________________________________ 

 

Broj: 01-04-558-22/21  

Fojnica: 19.04.2021. godine                                                                                       

 

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica - 

Prečišćeni tekst („Službene novine općine 

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

Općinskog vijeća Fojnica - Prečišćeni tekst 

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

razmatrajući Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine 

Fojnica za period: 01.01. - 31.12.2020. godine,  

Općinsko vijeće Fojnica, na 3.  sjednici održanoj 

19.04.2021. godine, donosi 
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ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o izvršenju  

Proračuna Općine Fojnica za period:  

1. siječnja - 31. prosinca 2020. godine 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o 

izvršenju Proračuna Općine Fojnica za period:  

1. siječnja - 31. prosinca 2020. godine.  

 

Sastavni dio ove Odluke je Izvješće o izvršenju 

Proračuna Općine Fojnica za period: 1. siječnja - 

31. prosinca 2020. godine, broj: 02-11-258/21 od  

5. ožujka 2021. godine. 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu drugog dana od 

dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vanja Oroz Jukić, dipol. log i surd.v.r. 

________________________________________ 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvještaja o izvršenju  

Budžeta Općine Fojnica za period:  

01.01.- 31.12.2020. godine 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o 

izvršenju Budžeta Općine Fojnica za period:  

01.01.- 31.12.2020. godine.  

 

Sastavni dio ove Odluke je Izvještaj o izvršenju 

Budžeta Općine Fojnica za period: 01.01.- 

31.12.2020. godine, broj: 02-11-258/21 od  

05.03.2021. godine. 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu drugog dana od 

dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vanja Oroz Jukić, dipl. log i surd.s.r. 

________________________________________ 

                                                                   

Broj: 01-04-558-23/21 

Fojnica:19. travnja 2021. godine 

 

IZVJEŠĆE 
o realizaciji Programa rada  Općinskog vijeća 

Fojnica za 2020. godinu 

 

1. UVODNI DIO 

 

Programom rada Općinskog vijeća za 2021. 

godinu, koji je usvojen na 2. sjednici Općinskog 

vijeća održanoj 18. veljače 2021. godine, utvrđen 

je sadržaj aktivnosti koje je potrebno realizirati u 

2021. godini. Pored brojnih aktivnosti utvrđenih 

naprijed navedenim Programom, za prvi kvartal 

(1. siječnja . – 31. ožujka 2021. g.), između 

ostalog predviđeno je i razmatranje Izvješća o 

realizovanju Programa rada Općinskog vijeća 

Fojnica za 2020. godinu, gdje su kao obrađivači 

navedeni predsjednik i tajnik Općinskog vijeća, a 

kao predlagatelji predsjednik i Kolegij Općinskog 

vijeća.  

 

2. REALIZACIJA PROGRAMA RADA  

 

2.1. Pregled održanih sjenica Općinskog vijeća  

za izvještajni period 

 

U izvještajnom periodu, odnosno u periodu od 1. 

siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. 

godine, Općinsko vijeće je zakazalo i održalo: 3 

redovite i 1 izvanrednu sjednicu.  

 

Pregled održanih sjednica Vijeća se može vidjeti u 

narednoj tabeli: 

Broj: 01-04-558-23/21 

Fojnica:19.04.2021. godine 

 

IZVJEŠTAJ 
o realizaciji Programa rada  Općinskog vijeća 

Fojnica za 2020. godinu 

 

1. UVODNI DIO 

 

Programom rada Općinskog vijeća za 2021. 

godinu, koji je usvojen na 2. sjednici Općinskog 

vijeća održanoj 18.02.2021. godine, utvrđen je 

sadržaj aktivnosti koje je potrebno realizovati u 

2021. godini. Pored brojnih aktivnosti utvrđenih 

naprijed navedenim Programom, za prvi kvartal 

(01.01. – 31.03.2021. g.), između ostalog 

predviđeno je i razmatranje Izvještaja o 

realizovanju Programa rada Općinskog vijeća 

Fojnica za 2020. godinu, gdje su kao obrađivači 

navedeni predsjednik i sekretar Općinskog vijeća, 

a kao predlagači predsjednik i Kolegij Općinskog 

vijeća.  

 

2. REALIZACIJA PROGRAMA RADA  

 

2.1. Pregled održanih sjenica Općinskog vijeća  

za izvještajni period 

 

U izvještajnom periodu, odnosno u periodu od 

01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine, 

Općinsko vijeće je zakazalo i održalo: 3 redovne i 

1 vanrednu sjednicu.  

 

Pregled održanih sjednica Vijeća se može vidjeti u 

narednoj tabeli:
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Redni 

broj 

Redni broj 

sjednice 
Vrsta 

sjednice 

Datum 

održavanja 

1. 25.sjednica Redovita 

 

20. veljače 

2020.godine 

2. 26.sjednica Redovita 

 

2. srpnja 

2020.godine 

3. 6.sjednica Izvanredna 

 

25. rujna 

2020.godine 

4. 

 

27.sjednica Redovita 

 

29. listopada 

2020.godine 

 

Redni 

broj 

Redni broj 

sjednice 

Vrsta 

sjednice 

Datum 

održavanja 

1. 25. sjednica Redovna 20.02.2020.  

godine 

2. 26. sjednica Redovna 02.07.2020.  

godine 

3. 6. Sjednica Vanredna 25.09.2020.  

godine 

4. 27.sjednica Redovna 29.10.2020.  

godine 

Nakon sjednice Općinskog vijeća održane 20. 

veljače 2020. godine, na području cijeloga svijeta 

dolazi do pogoršane epidemiološke situacije 

izazvane korona virusom (COVID-17) i 

proglašenja pandemije, što rezultira proglašenjem 

stanja prirodne nesreće u Federaciji Bosni i 

Hercegovini dana 16. ožujka 2020. godine. Zbog 

navedenog nije održana ni Svečana sjednica 

povodom Dana općine Fojnica. 

Budući da smo bili obvezni poštivati sve izrečene 

epidemiološke mjere izdate u cilju sprječavanja 

širenja navedenog virusa što je podrazumijevalo i 

zabrane okupljanja, broj održanih sjednica u 2020. 

godini sveden je na minimum. 

 

 

2.2. Pregled planiranih i realizovanih točaka  

 

U izvještajnom periodu Vijeće je razmatralo 

ukupno 57 točki dnevnog reda.  

 

Broj planiranih i realizovanih točki dnevnog reda 

po kvartalima, prikazan je u narednoj tabeli: 

 

Nakon sjednice Općinskog vijeća održane 

20.02.2020. godine, na području cijeloga svijeta 

dolazi do pogoršane epidemiološke situacije 

izazvane korona virusom (COVID-17) i 

proglašenja pandemije, što rezultira proglašenjem 

stanja prirodne nesreće u Federaciji Bosni i 

Hercegovini dana 16.3.2020. godine. Zbog 

navedenog nije održana ni Svečana sjednica 

povodom Dana općine Fojnica. 

Budući da smo bili obavezni poštivati sve 

izrečene epidemiološke mjere izdate u cilju 

sprječavanja širenja navedenog virusa što je 

podrazumijevalo i zabrane okupljanja, broj 

održanih sjednica u 2020. godini sveden je na 

minimum. 

 

2.2. Pregled planiranih i realizovanih tačaka  

 

U izvještajnom periodu Vijeće je razmatralo 

ukupno 57 tački dnevnog reda.  

 

Broj planiranih i realizovanih tački dnevnog reda 

po kvartalima, prikazan je u narednoj tabeli: 

 

KVARTAL 

Plani-

rano/ 

Reali- 

Zova-

no 

Prvi 

(01.01. - 

31.03.2020  

 

Drugi 

(01.04. – 

30.06.2020) 

 

Treći 

(01.07. - 

30.09.2020.

) 

 

Četvrti 

(01.10. 

-

1.12.20

20) 

Uku-

pno 

 

 

Plani-

rano 

12 9 2 7 36  

 

 
Rea-

lizi-

rano 

12 25 

 

 

1 

 

11 57  

 

 

KVARTAL 

Pla-

nira-

no/ 

Rea-

lizo-

vano 

Prvi 

 (01.01. - 

31.03.2020 

 

 

Drugi 

(01.04. -

30.06.2020) 

 

 

Treći 

(01.07. - 

30.09.2020) 

 

 

Četvrti 

(01.10. -

1.12.2020)   

 

 

U- 

ku

-

pn

o 

Plani-

rano 

 

12 

 
9 2 7 36 

 

Rea- 

lizo-

vano 

12                                                                                             25 
 

1 11 57 

 

 

Za svaku točku, odnosno pitanje planirano po 

kvartalu za razmatranje i odlučivanje na Vijeću, 

jasno su definirani obrađivači i predlagatelji. Od 

ukupno planiranih 36 točki za razmatranje na 

Općinskom vijeću u 2020. godini, 16 se odnosilo 

na izvršni organ Općine, odnosno Općinskog 

načelnika i službe za upravu, u ulozi obrađivača i 

predlagatelja, a 20 točki na ostale pradlagatelje –

javne ustanove,  javna poduzeća i druge koji su po 

Za svaku tačku, odnosno pitanje planirano po 

kvartalu za razmatranje i odlučivanje na Vijeću, 

jasno su definisani obrađivači i predlagači. Od 

ukupno planiranih 36 tački za razmatranje na 

Općinskom vijeću u 2020. godini, 16 se odnosilo 

na izvršni organ Općine, odnosno Općinskog 

načelnika i službe za uptravu, u ulozi obrađivača i 

predlagača, a 20 točki na ostale pradlagače - javne 

ustanove, javna preduzeća i druge koji su po 
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zakonu obvezni da Općinskom vijeću kao 

utemeljitelju prezentiraju određene programe 

rada, financijske planove i financijska izvješća, 

informacije i druge materijale.  

Potrebno je napomenuti da je Program rada 

Vijeća bio otvoren za sve inicijative i 

prijedloge, koji su značajni za  građane i druge 

zainteresirane subjekte.  

Osim utvrđenih zadataka i  pitanja za 

razmatranje na sjednicama Općinskog vijeća, 

ovlašteni predlagatelji su davali inicijative za 

razmatranje i drugih zadataka i pitanja, koja su 

aktualna na području Općine Fojnica i 

značajna za ostvarivanje društvenog života 

građana, a koja su u nadležnosti Općine, 

odnosno Općinskog vijeća. Iz navedenih 

razloga Vijeće je u izvještajnom periodu imalo 

na dnevnom redu, odnosno raspravljalo o 

ukupno 57 točki dnevnog reda, od ukupno 

planirane 36 (prilikom usvajanja Programa za 

2020. godinu neke točke nisu mogle biti 

planirane odnosno nisu se mogle predvidjeti). 

Od razmatranih 57 točaka dnevnog reda u 

okviru 4 održane sjednice, 3 se odnose na 

vijećnička pitanja, 3 se odnose na Izvode iz 

zapisnika sa sjednica Općinskog vijeća 

Fojnica, 32 se odnose na materijale koji su 

razmatrani po prijedlogu Općinskog načelnika, 

službi za upravu i radnih tijela i povjerenstava 

Vijeća, a 19 točaka dnevnog reda je 

razmatrano po prijedlogu drugih pravnih 

subjekata (javnih ustanova, javnog poduzeća i 

drugih subjekata).  

 

3. RAZMATRANI I USVOJENI AKTI 

 

U izvještajnom periodu Vijeće je odlučivalo o 

sljedećim  vrstama akata: odlukama, 

rješenjima, zaključcima, proračunu, 

izvješćima, programima i planovima, 

informacijama i inicijativama. 

 

3.1. Odluke  

 

U tijeku 2020. godine Vijeće je u okviru svoje 

nadležnosti donijelo ukupno 16 odluka, a 

odnose se na donošenje vlastitih propisa koji 

su u isključivoj nadležnosti Općine kao 

jedinice lokalne samouprave: 

1. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne 

građevne cijene  m2 korisne stambene  

površine 

2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 

određivanju naselja na području Općine 

Fojnica 

 

zakonu obavezni da Općinskom vijeću kao 

osnivaču prezentiraju određene programe rada, 

finansijske planove i finansijske izvještaje, 

informacije i druge materijale.  

Potrebno je napomenuti da je Program rada 

Vijeća bio otvoren za sve inicijative i 

prijedloge, koji su značajni za  građane i druge 

zainteresirane subjekte.  

Osim utvrđenih zadataka i  pitanja za 

razmatranje na sjednicama Općinskog vijeća, 

ovlašteni predlagači su davali inicijative za 

razmatranje i drugih zadataka i pitanja, koja su 

aktualna na području Općine Fojnica i 

značajna za ostvarivanje društvenog života 

građana, a koja su u nadležnosti Općine, 

odnosno Općinskog vijeća. Iz navedenih 

razloga Vijeće je u izvještajnom periodu imalo 

na dnevnom redu, odnosno raspravljalo o 

ukupno 57 tački dnevnog reda, od ukupno 

planirane 36 (prilikom usvajanja Programa za 

2020. godinu neke tačke nisu mogle biti 

planirane odnosno nisu se mogle predvidjeti). 

Od razmatranih 57 tačaka dnevnog reda u 

okviru 4 održane sjednice, 3 se odnose na 

vijećnička pitanja, 3 se odnose na Izvode iz 

zapisnika sa sjednica Općinskog vijeća 

Fojnica, 32 se odnose na materijale koji su 

razmatrani po prijedlogu Općinskog načelnika, 

službi za upravu i radnih tijela i komisija 

Vijeća, a 19 tačaka dnevnog reda je 

razmatrano po prijedlogu drugih pravnih 

subjekata (javnih ustanova, javnog preduzeća i 

drugih subjekata).  

 

3. RAZMATRANI I USVOJENI AKTI 

 

U izvještajnom periodu Vijeće je odlučivalo o 

sljedećim  vrstama akata: odlukama, 

rješenjima, zaključcima, budžetu, izvještajima, 

programima i planovima, informacijama i 

inicijativama. 

 

3.1. Odluke  

 

U toku 2020. godine Vijeće je u okviru svoje 

nadležnosti donijelo ukupno 16 odluka, a 

odnose se na donošenje vlastitih propisa koji 

su u isključivoj nadležnosti Općine kao 

jedinice lokalne samouprave: 

1. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne 

građevne cijene  m2 korisne stambene  

površine 

2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 

određivanju naselja na području Općine 

Fojnica 
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3. Odluka o utvrđivanju tarife komunalnih 

pristojbi 

4. Odluka o prodaji nekretnine neposrednom 

pogodbom 

5. Odluka o oslobađanju od plaćanja 

obveznih naknada u cilju ublažavanja 

negativnih 

ekonomskih posljedica uzrokovanih 

epidemijom korona virusa (COVID-19) 

6. Odluka o imenovanju privremenog 

upravitelja  Spomenika prirode „Prokoško 

jezero“ 

7. Odluka (kojom Općinsko vijeće Fojnica 

daje suglasnost Lječilištu „Reumal“ Fojnica o 

potpisivanju Sporazuma sa Poreznom upravom 

Federacije BiH, o odgođenom plaćanju dužnih 

javnih prihoda, nastalih po osnovu doprinosa 

za mirovinsko i invalidsko osiguranje, uz 

zalaganje već založenih nekretnina) 

8. Odluka (kojom Općinsko vijeće  Fojnica 

daje suglasnost Lječilištu „Reumal“ Fojnica 

da sa Razvojnom bankom Federacije BiH 

može sklopiti kreditne aranžmane koji 

uključuju reprogram postojećeg kredita, broj: 

R-222-1-6200-VIII/19 od 26. srpnja 2019. 

godine (stari broj: DK-162-144-9784-VII/15 

od 28. kolovoza 2015. godine), pod 

povoljnijim uslovima i pristup raspoloživim 

povoljnijim fondovima za ublažavanje 

ekonomskih posljedica pandemije korona 

virusa, gdje kao kolateral može koristiti već 

založene nekretnine kod Razvojne banke 

Federacije BiH) 

9. Odluka ( kojom Općinsko vijeće Fojnica 

daje suglasnost Lječilištu „Reumal“ Fojnica 

o potpisivanju Aneksa Ugovora sa Sparkasse 

bankom dd BiH o produženju važenja Ugovora 

o okvirnom kreditu broj: 5206 od 19. veljače 

2011. godine) 

10. Odluka o utvrđivanju Prednacrta izmjena i 

dopuna Regulacijskog plana „Fojnica ul.  

Mehmeda Spahe“ 

11. Odluka o dopuni Poslovnika Općinskog 

vijeća Fojnica 

12. Odluka i izmjeni Pravilnika o kriterijima 

za dodjelu stipendija 

13. Odluka o prodaji nekretnina neposrednom 

pogodbom 

14. Odluka o osnivanju poslovne zone 

„Tovarište“ 

15. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za 

izgradnju fabrike  za flaširanje vode 

16. Odluka o usvajanju Nacrta izmjene i 

dopune  Regulacijskog plana  užeg urbanog  

3. Odluka o utvrđivanju tarife komunalnih 

taksi 

4. Odluka o prodaji nekretnine neposrednom 

pogodbom 

5. Odluka o oslobađanju od plaćanja 

obaveznih naknada u cilju ublažavanja 

negativnih 

ekonomskih posljedica uzrokovanih 

epidemijom korona virusa (COVID-19) 

6. Odluka o imenovanju privremenog 

upravitelja  Spomenika prirode „Prokoško 

jezero“ 

7. Odluka (kojom Općinsko vijeće Fojnica 

daje saglasnost Lječilištu „Reumal“ Fojnica o 

potpisivanju Sporazuma sa Poreznom upravom 

Federacije BiH, o odgođenom plaćanju dužnih 

javnih prihoda, nastalih po osnovu doprinosa 

za penziono i invalidsko osiguranje, uz 

zalaganje već založenih nekretnina) 

8. Odluka (kojom Općinsko vijeće  Fojnica 

daje saglasnost Lječilištu „Reumal“ Fojnica 

da sa Razvojnom bankom Federacije BiH 

može sklopiti kreditne aranžmane koji 

uključuju reprogram postojećeg kredita, broj: 

R-222-1-6200-VIII/19 od 26.07.2019. godine 

(stari broj: DK-162-144-9784-VII/15 od 

28.08.2015. godine), pod povoljnijim uslovima 

i pristup raspoloživim povoljnijim fondovima 

za ublažavanje ekonomskih posljedica 

pandemije korona virusa, gdje kao kolateral 

može koristiti već založene nekretnine kod 

Razvojne banke Federacije BiH) 

 

9. Odluka ( kojom Općinsko vijeće Fojnica 

daje saglasnost Lječilištu „Reumal“ Fojnica 

o potpisivanju Aneksa Ugovora sa Sparkasse 

bankom dd BiH o produženju važenja Ugovora 

o okvirnom kreditu broj: 5206 od 19.02.2011. 

godine) 

10. Odluka o utvrđivanju Prednacrta izmjena i 

dopuna Regulacionog plana „Fojnica ul.  

Mehmeda Spahe“ 

11. Odluka o dopuni Poslovnika Općinskog 

vijeća Fojnica 

12. Odluka i izmjeni Pravilnika o kriterijima 

za dodjelu stipendija 

13. Odluka o prodaji nekretnina neposrednom 

pogodbom 

14. Odluka o osnivanju poslovne zone 

„Tovarište“ 

15. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za 

izgradnju fabrike  za flaširanje vode 

16. Odluka o usvajanju Nacrta izmjene i 

dopune  Regulacionog plana  užeg urbanog  
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područja Fojnica „Ul. Mehmeda Spahe“ 

 

3.2. Rješenja  

 

U tijeku 2020. godine Vijeće je donijelo 

ukupno 8 rješenja, od toga 4  rješenja se 

odnose na imenovanja i razrješenja, a 4 na 

utvrđivanje prava vlasništva na građevinskom 

zemljištu. 

 

1. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za 

provođenje natječaja za dodjelu stipendija   

Redovitim studentima Općine Fojnica  u 

akademskoj 2019/2020. godini 

2. Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti 

člana Upravnog vijeća Javne ustanove za 

medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje 

Lječilište „Reumal“ Fojnica 

3. Rješenje o razrješenju  člana Upravnog  

vijeća Javne ustanove  za medicinsku 

rehabilitaciju i banjsko liječenje  Lječilište 

„Reumal“ Fojnica 

4. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist  Zekerijaha Sikira iz Visokog  na  

građevinskom zemljištu  na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana“ 

5. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist  Ljube Siničića nastanjen Babino polje 

- Mljet na  građevinskom zemljištu  na kojem 

je izgrađena zgrada bez prava korištenja 

zemljišta radi građenja na SRC „Poljana“ 

6. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist  Suada Dželila iz Kiseljaka na  

građevinskom zemljištu  na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana“ 

7. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist  Mehe Bavčića iz Sarajeva na  

građevinskom zemljištu  na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana“ 

8. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za 

izmjenu dijela granice katastarskih Općina 

Fojnica i Gvožđani. 

 

3.3. Zaključci  

 

U izvještajnom periodu Vijeće je donijelo 

ukupno 7 zaključaka. Isti su usvojeni kao 

pojedinačni pravni akti ili u okviru razmatranja 

i usvajanja drugih akata Općinskog vijeća: 

 

područja  Fojnica „Ul. Mehmeda Spahe“. 

 

3.2. Rješenja  

 

U toku 2020. godine Vijeće je donijelo ukupno 

8 rješenja, od toga 4  rješenja se odnose na 

imenovanja i razrješenja, a 4 na utvrđivanje 

prava vlasništva na građevinskom zemljištu. 

 

 

1. Rješenje o imenovanju Komisije za 

provođenje konkursa za dodjelu stipendija   

redovnim studentima općine Fojnica  u 

akademskoj 2019/2020. godini 

2. Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti 

člana Upravnog odbora Javne ustanove za 

medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje 

Lječilište „Reumal“ Fojnica 

3. Rješenje o razrješenju  člana Upravnog  

odbora Javne ustanove  za medicinsku 

rehabilitaciju i banjsko liječenje  Lječilište 

„Reumal“ Fojnica 

4. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist  Sikira Zekerijaha iz Visokog  na  

građevinskom zemljištu  na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana“ 

5. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist  Siničić Ljube nastanjen Babino polje 

- Mljet na  građevinskom zemljištu  na kojem 

je izgrađena zgrada bez prava korištenja 

zemljišta radi građenja na SRC „Poljana“ 

6. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist  Dželil Suada iz Kiseljaka na  

građevinskom zemljištu  na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana“ 

7. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist  Bavčić Mehe  iz Sarajeva na  

građevinskom zemljištu  na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana“ 

8. Rješenje o imenovanju Komisije za 

izmjenu dijela granice katastarskih Općina 

Fojnicai Gvožđani. 

 

3.3. Zaključci  

 

U izvještajnom periodu Vijeće je donijelo 

ukupno 7 zaključaka. Isti su usvojeni kao 

pojedinačni pravni akti ili u okviru razmatranja 

i usvajanja drugih akata Općinskog vijeća: 
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1. Zaključak (kojim Općinsko vijeće Fojnica 

traži od menadžmenta Lječilišta „Reumal“ 

Fojnica da u koliko postoje nova saznanja u 

vezi sa već ranije izraženim osnovama sumnje 

o počinjenju krivičnih dijela od strane 

odgovornih osoba Lječilišta „Reumal“ Fojnica 

da poduzmu, kod nadležnih institucija, 

neophodne zakonske radnje) 

2. Zaključak (kojim Općinsko vijeće Fojnica 

prihvata Inicijativu za izradu Studije 

izvodljivosti za toplifikaciju uže gradske jezgre 

Općine Fojnica, na koju je suglasnost dalo 

Upravno vijeće Lječilišta „Reumal“ Fojnica,  

Zaključkom broj: 5-3759/19 od 10. listopada 

2019. godine) 

3. Zaključak o usvajanju  i stavljanju na 

javnu raspravu Nacrta Odluke o komunalnoj 

naknadi 

4. Zaključak ( kojim Općinsko vijeće Fojnica 

nalaže Lječilištu „Reumal“ Fojnica da u 

cilju očuvanja državnog kapitala i održivosti 

poslovanja Lječilišta provede reorganizaciju 

radnih procesa i sistematizaciju radnih mjesta, 

sukladno pozitivnim zakonskim procesima) 

5. Zaključak (kojim Općinsko vijeće Fojnica 

zadužuje nadležnu službu da izradi  Nacrt  

izmjena i dopuna Regulacijskog plana „Fojnica 

ul. Mehmeda Spahe“ na način što će: 

- u ulici Mehmeda Spahe, u liniji od zgrade 

Općine Fojnica,  predvidjeti spratnost objekata, 

maksimalno u visini do tri sprata,  P+2, 

- predvidjeti šetališnu stazu uz ivicu školskog 

dvorišta, od ulice Husni ef. Numanagića do 

kapije školskog dvorišta. 

6. Zaključak (kojim Općinsko vijeće Fojnica 

zadužuje  Općinskog načelnika da, pored 30 

(trideset) stipendija koje će se dodijeliti 

sukladno odredbama Pravilnika o utvrđivanju 

kriterija za dodjelu stipendija, broj: 01-04-219-

11/20 od 20. veljače 2020. godine, u Proračunu 

Općine Fojnica za 2020. godinu, sa konta 

613999 - budžetska rezerva - osigura sredstva 

na ime stipendiranja i preostalih 5 (pet) 

studenata koji su dostavili potpunu 

dokumentaciju u roku, ali zbog ograničenog 

broja stipendija za dodjelu nisu prošli na rang 

listu) 

7.Zaključak (kojim Općinsko vijeće Fojnica 

daje punu podršku Upravi Lječilišta „Reumal“ 

Fojnica na dosadašnjim provedenim 

aktivnostima stabilizacije poslovanja i 

poboljšanja materijalnih prava zaposlenika, 

kao i nastavku realizacije Zaključaka 

donesenih na sjednici Općinskog vijeća  

1. Zaključak (kojim Općinsko vijeće Fojnica 

traži od menadžmenta Lječilišta 

„Reumal“ Fojnica da u koliko postoje nova 

saznanja u vezi sa već ranije izraženim 

osnovama sumnje o počinjenju krivičnih dijela 

od strane odgovornih lica Lječilišta „Reumal“ 

Fojnica da poduzmu, kod nadležnih institucija, 

neophodne zakonske radnje) 

2. Zaključak (kojim Općinsko vijeće Fojnica 

prihvata Inicijativu za izradu Studije 

izvodljivosti za toplifikaciju uže gradske jezgre 

Općine Fojnica, na koju je saglasnost dao 

Upravni odbor Lječilišta „Reumal“ Fojnica,  

Zaključkom broj: 5-3759/19 od 10.10.2019. 

godine) 

3. Zaključak o usvajanju  i stavljanju na 

javnu raspravu Nacrta Odluke o komunalnoj 

naknadi  

4. Zaključak ( kojim Općinsko vijeće Fojnica 

nalaže Lječilištu „Reumal“ Fojnica da u 

cilju očuvanja državnog kapitala i održivosti 

poslovanja Lječilišta provede reorganizaciju 

radnih procesa i sistematizaciju radnih mjesta, 

u skladu sa pozitivnim zakonskim procesima) 

5. Zaključak (kojim Općinsko vijeće Fojnica 

zadužuje nadležnu službu da izradi  Nacrt  

izmjena i dopuna Regulacionog plana „Fojnica 

ul. Mehmeda Spahe“ na način što će: 

- u ulici Mehmeda Spahe, u liniji od zgrade 

Općine Fojnica,  predvidjeti spratnost objekata, 

maksimalno u visini do tri sprata,  P+2, 

- predvidjeti šetališnu stazu uz ivicu školskog 

dvorišta, od ulice Husni ef. Numanagića do 

kapije školskog dvorišta. 

 6. Zaključak (kojim Općinsko vijeće Fojnica 

zadužuje  Općinskog načelnika da, pored 30 

(trideset) stipendija koje će se dodijeliti u 

skladu sa odredbama Pravilnika o utvrđivanju 

kriterija za dodjelu stipendija, broj: 01-04-219-

11/20 od 20.02.2020. godine, u Budžetu 

Općine Fojnica za 2020. godinu, sa konta 

613999 - budžetska rezerva - osigura sredstva 

na ime stipendiranja i preostalih 5 (pet) 

studenata koji su dostavili potpunu 

dokumentaciju u roku, ali zbog ograničenog 

broja stipendija za dodjelu nisu prošli na rang 

listu) 

7.  Zaključak (kojim Općinsko vijeće Fojnica 

daje punu podršku Upravi Lječilišta „Reumal“ 

Fojnica na dosadašnjim provedenim 

aktivnostima stabilizacije poslovanja i 

poboljšanja materijalnih prava zaposlenika, 

kao i nastavku realizacije Zaključaka 

donesenih na sjednici Općinskog vijeća  
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održanoj 2. srpnja 2020. godine; apeluje na sve 

uposlenike Lječilišta „Reumal“ Fojnica na 

solidarnost u očuvanju svojih radnih mjesta; 

zadužuje Općinskog načelnika i Upravu 

„Lječilišta” Reumal Fojnica da intenziviraju 

aktivnosti sa federalnim i kantonalnim 

institucijama vlasti na iznalaženju rješenja za 

dugoročnu financijsku stabilizaciju Lječilišta 

„Reumal” Fojnica) 

 

3.4. Proračun općine  

 

U tijeku 2020. godine Vijeće je razmatralo 5 

točki koje se odnose na Proračun Općine 

Fojnica: 

1. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine 

Fojnica za period: 1. siječnja do 31. prosinca 

2019. godine 

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine 

Fojnica za period od 1. siječnja do 31. prosinca 

2020. godine 

3. Izvješće  o izvršenju Proračuna Općine 

Fojnica za period  1. siječnja - 31. ožujka 

2020. godine 

4. Nacrt Proračuna Općine Fojnica za period 

od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine 

5. Izmjene i dopune Proračuna Općine 

Fojnica za period od 1. siječnja  do 31. 

prosinca 2020. godine 

 

3.5. Pravilnici, programi i planovi  

 

U tijeku 2020. godine Vijeće je razmatralo 

ukupno 5 točki koje se odnose na programe i 

planove:  

 

1. Pravilnik o kriterijima za dodjelu 

stipendija 

2. Plan i program rada Lječilišta „Reumal“ 

Fojnica za 2020. godine 

3. Plan rada Javne ustanove Dom zdravlja 

Fojnica za 2020.godinu 

4. Plan i program odgojno obrazovnog rada 

Javne ustanove za predškolski odgoj 

i prosvjetu djece Fojnica za 2019./2020. 

školsku  godinu 

5. Plan i program odgojno obrazovnog rada 

Javne ustanove  za predškolski odgoj 

i prosvjetu djece Fojnica  za 2020. /2021. 

godinu 

 

3.6. Izvješća 

održanoj 02.07.2020. godine; apeluje na sve 

uposlenike Lječilišta „Reumal“ Fojnica na 

solidarnost u očuvanju svojih radnih mjesta; 

zadužuje Općinskog načelnika i Upravu 

„Lječilišta” Reumal Fojnica da intenziviraju 

aktivnosti sa federalnim i kantonalnim 

institucijama vlasti na iznalaženju rješenja za 

dugoročnu finansijsku stabilizaciju Lječilišta 

„Reumal” Fojnica) 

 

 3.4. Budžet općine  

 

U toku 2020. godine Vijeće je razmatralo 5 

tački koje se odnose na Budžet općine Fojnica: 

 

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine 

Fojnica za period: 01.01.do 31.12.2019. godine 

 

2. Izmjene i dopune Budžeta Općine Fojnica 

za period od 01.01. do 31.12.2020. godine 

 

3. Izvještaj  o izvršenju Budžeta Općine 

Fojnica za period  01.01.- 31.03.2020. godine 

 

4. Nacrt Budžeta Općine Fojnica za period 

od 01.01. do 31.12.2021. godine 

5. Izmjene i dopune Budžeta Općine Fojnica 

za period od 01.01. do 31.12.2020. godine 

 

 

3.5. Pravilnici, programi i planovi  

 

U toku 2020. godine Vijeće je razmatralo 

ukupno 5 tački koje se odnose na programe i 

planove:  

 

1. Pravilnik o kriterijima za dodjelu 

stipendija 

2. Plan i program rada Lječilišta „Reumal“ 

Fojnica za 2020. godine 

3. Plan rada Javne ustanove Dom zdravlja 

Fojnica za 2020.godinu 

4. Plan i program odgojno obrazovnog rada 

Javne ustanove za predškolsko vaspitanje   

i obrazovanje djece Fojnica za 2019./2020. 

školsku  godinu 

5. Plan i program odgojno obrazovnog rada 

Javne ustanove  za predškolsko vaspitanje 

i obrazovanje djece Fojnica  za 2020. /2021. 

godinu 

 

3.6. Izvještaji 
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U tijeku 2020. godine na Vijeću je razmatrano 

i usvojeno 6 izvješća:  

 

1. Izvješće o realizaciji Programa rada 

Općinskog vijeća Fojnica za 2019. godinu 

2. Izvješće o radu Javne ustanove za 

predškolski odgoj  i prosvjetu djece Fojnica za 

2018./2019. školsku godinu 

3. Izvješće o radu Javne ustanove za 

predškolski odgoj i prosvjetu djece Fojnica za  

2019./2020.  školsku godinu 

4. Financijsko izvješće za period 1. siječnja  

– 30. lipnja 2020. godine Lječilišta 

„Reumal“  Fojnica 

5. Izvješće o radu Javne ustanove Dom 

zdravlja Fojnica za 2019. godinu 

6. Izvješće o poslovanju Javne ustanove 

Ljekarna-Apoteka Fojnica za 2019. godinu 

 

 

3.7. Informacije 

 

U tijeku 2020. godine Vijeće je razmatralo 

ukupno 9 informacija: 

 

1. Informacija o stipendijama 

2. Informacija o radu Osnovne škole 

„Muhsin Rizvić“ Fojnica za školsku 

2018/2019.  

godinu 

3. Informacija o radu Osnovne škole „Ivan 

Goran Kovačić“ Gojevići - Fojnica za školsku  

2018/2019. godinu 

4. Informacija o radu Srednje mješovite 

škole „Zijah Dizdarević“ Fojnica za  školsku  

2018/2019. godinu 

5 . Informacija o stanju sigurnosti na području 

Općine Fojnica  za 2019. godinu 

 

 

3.8. Vijećnička pitanja 

 

U tijeku 2020. godine vijećnici su postavljali 

vijećnička pitanja.  

  

U sljedećoj tabeli je pregled broja vijećničkih 

pitanja postavljenih na sjednicama Općinskog 

vijeća Fojnica kao i broj odgovora nadležnih: 

 

 

 

 

 

 

 

U toku 2020. godine na Vijeću je razmatrano i 

usvojeno 6 izvještaja:  

 

1. Izvještaj o realizaciji Programa rada 

Općinskog vijeća Fojnica za 2019. godinu 

2. Izvještaj o radu Javne ustanove za 

predškolsko vaspitanje  i obrazovanje djece  

Fojnica za 2018./2019. školsku godinu 

3. Izvještaj o radu Javne ustanove za 

predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece 

Fojnica za 2019./2020.  školsku godinu 

4. Finansijski izvještaj za period 01.01. – 

30.06.2020. godine Lječilišta „Reumal“  

Fojnica 

5. Izvještaja o radu Javne ustanove Dom 

zdravlja Fojnica za 2019. godinu 

6. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove 

Ljekarna-Apoteka Fojnica za 2019. godinu 

 

 

3.7. Informacije 

 

U toku 2020. godine Vijeće je razmatralo 

ukupno 9 informacija: 

 

1. Informacija o stipendijama 

2. Informacija o radu Osnovne škole 

„Muhsin Rizvić“ Fojnica za školsku 

2018/2019.  

godinu 

3. Informacija o radu Osnovne škole „Ivan 

Goran Kovačić“ Gojevići - Fojnica za školsku  

2018/2019. godinu 

4. Informacija o radu Srednje mješovite 

škole „Zijah Dizdarević“ Fojnica za  školsku  

2018/2019. godinu 

5 . Informacija o stanju sigurnosti na području 

Općine Fojnica  za 2019. godinu 

 

 

3.8. Vijećnička pitanja 

 

U toku 2020. godine vijećnici su postavljali 

vijećnička pitanja.  

  

U sljedećoj tabeli je pregled broja vijećničkih 

pitanja postavljenih na sjednicama Općinskog 

vijeća Fojnica kao i broj odgovora nadležnih: 

 

 

 

 



23.04.2021. godine              Službene novine Općine Fojnica                 Broj 3                 Stranica 27 

 
R.

B. 

SJEDNICE 

OPĆINSKOG 

VIJEĆA 

FOJNICA 

BROJ POSTA- 

VLJENIH 

VIJEĆNIČKIH 

PITANJA 

 

BROJ 

ODGOVORE-

NIH VIJEĆNI- 

ĆKIH 

PITANJA 

1. 25. Sjednica 

Općinskog 

vijeća Fojnica 

8 4 

2. 26. Sjednica 

Općinskog 

vijeća Fojnica 

5 1 

3. 27. Sjednica 

Općinskog 

vijeća Fojnica 

 

 

5 2 

 

 

Za svaku točku, odnosno pitanje planirano po 

kvartalu za razmatranje i odlučivanje na 

Vijeću, jasno su definirani obrađivači i 

predlagatelji. Od ukupno planiranih 36 točki za 

razmatranje na Općinskom vijeću u 2020. 

godini, 16 se odnosilo na izvršni organ Općine, 

odnosno Općinskog načelnika i službe za 

upravu, u ulozi obrađivača i predlagatelja, a 20 

točki na ostale predlagatelje – javne ustanove, 

javna poduzeća i druge koji su po zakonu 

obvezni da Općinskom vijeću kao utemeljitelju 

prezentiraju određene programe rada, 

financijske planove i financijska izvješća, 

informacije i druge materijale.  

Potrebno je napomenuti da je Program rada 

Vijeća bio otvoren za sve inicijative i 

prijedloge, koji su značajni za  građane i druge 

zainteresirane subjekte.  

Osim utvrđenih zadataka i  pitanja za 

razmatranje na sjednicama Općinskog vijeća, 

ovlašteni predlagatelji su davali inicijative za 

razmatranje i drugih zadataka i pitanja, koja su 

aktualna na području Općine Fojnica i 

značajna za ostvarivanje društvenog života 

građana, a koja su u nadležnosti Općine, 

odnosno Općinskog vijeća. Iz navedenih 

razloga Vijeće je u izvještajnom periodu imalo 

na dnevnom redu, odnosno raspravljalo o 

ukupno 57 točki dnevnog reda, od ukupno 

planirane 36 (prilikom usvajanja Programa za 

2020. godinu neke točke nisu mogle biti 

planirane odnosno nisu se mogle predvidjeti). 

Od razmatranih 57 točaka dnevnog reda u 

okviru 4 održane sjednice, 3 se odnose na 

vijećnička pitanja, 3 se odnose na Izvode iz 

zapisnika sa sjednica Općinskog vijeća 

Fojnica, 32 se odnose na materijale koji su 

razmatrani po prijedlogu Općinskog načelnika,  

 

Za svaku tačku, odnosno pitanje planirano po 

kvartalu za razmatranje i odlučivanje na 

Vijeću, jasno su definisani obrađivači i 

predlagači. Od ukupno planiranih 36 tački za 

razmatranje na Općinskom vijeću u 2020. 

godini, 16 se odnosilo na izvršni organ Općine, 

odnosno Općinskog načelnika i službe za 

upravu, u ulozi obrađivača i predlagača, a 20 

tački na ostale predlagače – javne ustanove, 

javna preduzeća i druge koji su po zakonu 

obavezni da Općinskom vijeću kao osnivaču 

prezentiraju određene programe rada, 

finansijske planove i finansijske izvještaje, 

informacije i druge materijale.  

Potrebno je napomenuti da je Program rada 

Vijeća bio otvoren za sve inicijative i 

prijedloge, koji su značajni za  građane i druge 

zainteresirane subjekte.  

Osim utvrđenih zadataka i  pitanja za 

razmatranje na sjednicama Općinskog vijeća, 

ovlašteni predlagači su davali inicijative za 

razmatranje i drugih zadataka i pitanja, koja su 

aktualna na području Općine Fojnica i 

značajna za ostvarivanje društvenog života 

građana, a koja su u nadležnosti Općine, 

odnosno Općinskog vijeća. Iz navedenih 

razloga Vijeće je u izvještajnom periodu imalo 

na dnevnom redu, odnosno raspravljalo o 

ukupno 57 tački dnevnog reda, od ukupno 

planirane 36 (prilikom usvajanja Programa za 

2020. godinu neke tačke nisu mogle biti 

planirane odnosno nisu se mogle predvidjeti). 

Od razmatranih 57 tačaka dnevnog reda u 

okviru 4 održane sjednice, 3 se odnose na 

vijećnička pitanja, 3 se odnose na Izvode iz 

zapisnika sa sjednica Općinskog vijeća 

Fojnica, 32 se odnose na materijale koji su 

razmatrani po prijedlogu Općinskog načelnika,  

R. 

B. 

 

SJEDNICE 

OPĆINSKOG 

VIJEĆA 

FOJNICA 

BROJ 

POSTAV-

LJENIH 

VIJEĆNIČKI-

H PITANJA 

BROJ ODGO-

VORENIH 

VIJEĆNI- 

ČKIH 

PITANJA 

1. 25. Sjednica 
Općinskog vijeća 

Fojnica 

8 4 

2. 26. Sjednica 

Općinskog vijeća 

Fojnica 

5 1 

3. 27. Sjednica 
Općinskog vijeća 

Fojnica 

 

5 2 
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službi za upravu i radnih tijela i povjerenstava 

Vijeća, a 19 točaka dnevnog reda je 

razmatrano po prijedlogu drugih pravnih 

subjekata (javnih ustanova, javnog poduzeća i 

drugih subjekata).  

 

3. RAZMATRANI I USVOJENI AKTI 

 

U izvještajnom periodu Vijeće je odlučivalo o 

sljedećim  vrstama akata: odlukama, 

rješenjima, zaključcima, proračunu, 

izvješćima, programima i planovima, 

informacijama i inicijativama. 

 

3.1. Odluke  

 

U tijeku 2020. godine Vijeće je u okviru svoje 

nadležnosti donijelo ukupno 16 odluka, a 

odnose se na donošenje vlastitih propisa koji 

su u isključivoj nadležnosti Općine kao 

jedinice lokalne samouprave: 

1. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne 

građevne cijene  m2 korisne stambene  

Površine 

2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 

određivanju naselja na području Općine 

Fojnica 

3. Odluka o utvrđivanju tarife komunalnih 

pristojbi 

4. Odluka o prodaji nekretnine neposrednom 

pogodbom 

5. Odluka o oslobađanju od plaćanja 

obveznih naknada u cilju ublažavanja 

negativnih 

ekonomskih posljedica uzrokovanih 

epidemijom korona virusa (COVID-19) 

6. Odluka o imenovanju privremenog 

upravitelja  Spomenika prirode „Prokoško 

jezero“ 

7. Odluka (kojom Općinsko vijeće Fojnica 

daje suglasnost Lječilištu „Reumal“ Fojnica o 

potpisivanju Sporazuma sa Poreznom upravom 

Federacije BiH, o odgođenom plaćanju dužnih 

javnih prihoda, nastalih po osnovu doprinosa 

za mirovinsko i invalidsko osiguranje, uz 

zalaganje već založenih nekretnina) 

8. Odluka (kojom Općinsko vijeće  Fojnica 

daje suglasnost Lječilištu „Reumal“ Fojnica 

da sa Razvojnom bankom Federacije BiH 

može sklopiti kreditne aranžmane koji 

uključuju reprogram postojećeg kredita, broj: 

R-222-1-6200-VIII/19 od 26. srpnja 2019. 

godine (stari broj: DK-162-144-9784-VII/15 

od 28. kolovoza 2015. godine), pod povoljnijim 

službi za upravu i radnih tijela i komisija 

Vijeća, a 19 tačaka dnevnog reda je 

razmatrano po prijedlogu drugih pravnih 

subjekata (javnih ustanova, javnog preduzeća i 

drugih subjekata).  

 

3. RAZMATRANI I USVOJENI AKTI 

 

U izvještajnom periodu Vijeće je odlučivalo o 

sljedećim  vrstama akata: odlukama, 

rješenjima, zaključcima, budžetu, izvještajima, 

programima i planovima, informacijama i 

inicijativama. 

 

3.1. Odluke  

 

U toku 2020. godine Vijeće je u okviru svoje 

nadležnosti donijelo ukupno 16 odluka, a 

odnose se na donošenje vlastitih propisa koji 

su u isključivoj nadležnosti Općine kao 

jedinice lokalne samouprave: 

1. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne 

građevne cijene  m2 korisne stambene  

Površine 

2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 

određivanju naselja na području Općine 

Fojnica 

3. Odluka o utvrđivanju tarife komunalnih 

taksi 

4. Odluka o prodaji nekretnine neposrednom 

pogodbom 

5. Odluka o oslobađanju od plaćanja 

obaveznih naknada u cilju ublažavanja 

negativnih 

ekonomskih posljedica uzrokovanih 

epidemijom korona virusa (COVID-19) 

6. Odluka o imenovanju privremenog 

upravitelja  Spomenika prirode „Prokoško 

jezero“ 

7. Odluka (kojom Općinsko vijeće Fojnica 

daje saglasnost Lječilištu „Reumal“ Fojnica o 

potpisivanju Sporazuma sa Poreznom upravom 

Federacije BiH, o odgođenom plaćanju dužnih 

javnih prihoda, nastalih po osnovu doprinosa 

za penziono i invalidsko osiguranje, uz 

zalaganje već založenih nekretnina) 

8. Odluka (kojom Općinsko vijeće  Fojnica 

daje saglasnost Lječilištu „Reumal“ Fojnica 

da sa Razvojnom bankom Federacije BiH 

može sklopiti kreditne aranžmane koji 

uključuju reprogram postojećeg kredita, broj: 

R-222-1-6200-VIII/19 od 26.07.2019. godine 

(stari broj: DK-162-144-9784-VII/15 od 

28.08.2015. godine), pod povoljnijim  
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uslovima i pristup raspoloživim povoljnijim 

fondovima za ublažavanje ekonomskih 

posljedica pandemije korona virusa, gdje kao 

kolateral može koristiti već založene 

nekretnine kod Razvojne banke Federacije 

BiH) 

9. Odluka ( kojom Općinsko vijeće Fojnica 

daje suglasnost Lječilištu „Reumal“ Fojnica 

o potpisivanju Aneksa Ugovora sa Sparkasse 

bankom dd BiH o produženju važenja Ugovora 

o okvirnom kreditu broj: 5206 od 19. veljače 

2011. godine) 

10. Odluka o utvrđivanju Prednacrta izmjena i 

dopuna Regulacijskog plana „Fojnica ul.  

Mehmeda Spahe“ 

11. Odluka o dopuni Poslovnika Općinskog 

vijeća Fojnica 

12. Odluka i izmjeni Pravilnika o kriterijima 

za dodjelu stipendija 

13. Odluka o prodaji nekretnina neposrednom 

pogodbom 

14. Odluka o osnivanju poslovne zone 

„Tovarište“ 

15. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za 

izgradnju fabrike  za flaširanje vode 

16. Odluka o usvajanju Nacrta izmjene i 

dopune  Regulacijskog plana  užeg urbanog  

područja Fojnica „Ul. Mehmeda Spahe“ 

 

3.2. Rješenja  

 

U tijeku 2020. godine Vijeće je donijelo 

ukupno 8 rješenja, od toga 4  rješenja se 

odnose na imenovanja i razrješenja, a 4 na 

utvrđivanje prava vlasništva na građevinskom 

zemljištu. 

 

1. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za 

provođenje natječaja za dodjelu stipendija   

Redovitim studentima Općine Fojnica  u 

akademskoj 2019/2020. godini 

2. Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti 

člana Upravnog vijeća Javne ustanove za 

medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje 

Lječilište „Reumal“ Fojnica 

3. Rješenje o razrješenju  člana Upravnog  

vijeća Javne ustanove  za medicinsku 

rehabilitaciju i banjsko liječenje  Lječilište 

„Reumal“ Fojnica 

4. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist  Zekerijaha Sikira iz Visokog  na  

građevinskom zemljištu  na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana“ 

uslovima i pristup raspoloživim povoljnijim 

fondovima za ublažavanje ekonomskih 

posljedica pandemije korona virusa, gdje kao 

kolateral može koristiti već založene 

nekretnine kod Razvojne banke Federacije 

BiH) 

9. Odluka ( kojom Općinsko vijeće Fojnica 

daje saglasnost Lječilištu „Reumal“ Fojnica 

o potpisivanju Aneksa Ugovora sa Sparkasse 

bankom dd BiH o produženju važenja Ugovora 

o okvirnom kreditu broj: 5206 od 19.02.2011. 

godine) 

10. Odluka o utvrđivanju Prednacrta izmjena i 

dopuna Regulacionog plana „Fojnica ul.  

Mehmeda Spahe“ 

11. Odluka o dopuni Poslovnika Općinskog 

vijeća Fojnica 

12. Odluka i izmjeni Pravilnika o kriterijima 

za dodjelu stipendija 

13. Odluka o prodaji nekretnina neposrednom 

pogodbom 

14. Odluka o osnivanju poslovne zone 

„Tovarište“ 

15. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za 

izgradnju fabrike  za flaširanje vode 

16. Odluka o usvajanju Nacrta izmjene i 

dopune  Regulacionog plana  užeg urbanog  

područja  Fojnica „Ul. Mehmeda Spahe“. 

 

3.2. Rješenja  

 

U toku 2020. godine Vijeće je donijelo ukupno 

8 rješenja, od toga 4  rješenja se odnose na 

imenovanja i razrješenja, a 4 na utvrđivanje 

prava vlasništva na građevinskom zemljištu. 

 

 

1. Rješenje o imenovanju Komisije za 

provođenje konkursa za dodjelu stipendija   

redovnim studentima općine Fojnica  u 

akademskoj 2019/2020. godini 

2. Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti 

člana Upravnog odbora Javne ustanove za 

medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje 

Lječilište „Reumal“ Fojnica 

3. Rješenje o razrješenju  člana Upravnog  

odbora Javne ustanove  za medicinsku 

rehabilitaciju i banjsko liječenje  Lječilište 

„Reumal“ Fojnica 

4. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist  Sikira Zekerijaha iz Visokog  na  

građevinskom zemljištu  na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana 
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5. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist  Ljube Siničića nastanjen Babino polje 

- Mljet na  građevinskom zemljištu  na kojem 

je izgrađena zgrada bez prava korištenja 

zemljišta radi građenja na SRC „Poljana“ 

6. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist  Suada Dželila iz Kiseljaka na  

građevinskom zemljištu  na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana“ 

7. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist  Mehe Bavčića iz Sarajeva na  

građevinskom zemljištu  na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana“ 

8. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za 

izmjenu dijela granice katastarskih Općina 

Fojnica i Gvožđani. 

 

3.3. Zaključci  

 

U izvještajnom periodu Vijeće je donijelo 

ukupno 7 zaključaka. Isti su usvojeni kao 

pojedinačni pravni akti ili u okviru razmatranja 

i usvajanja drugih akata Općinskog vijeća: 

 

1. Zaključak (kojim Općinsko vijeće Fojnica 

traži od menadžmenta Lječilišta „Reumal“ 

Fojnica da u koliko postoje nova saznanja u 

vezi sa već ranije izraženim osnovama sumnje 

o počinjenju krivičnih dijela od strane 

odgovornih osoba Lječilišta „Reumal“ Fojnica 

da poduzmu, kod nadležnih institucija, 

neophodne zakonske radnje) 

2. Zaključak (kojim Općinsko vijeće Fojnica 

prihvata Inicijativu za izradu Studije 

izvodljivosti za toplifikaciju uže gradske jezgre 

Općine Fojnica, na koju je suglasnost dalo 

Upravno vijeće Lječilišta „Reumal“ Fojnica,  

Zaključkom broj: 5-3759/19 od 10. listopada 

2019. godine) 

3. Zaključak o usvajanju  i stavljanju na 

javnu raspravu Nacrta Odluke o komunalnoj 

naknadi 

4. Zaključak ( kojim Općinsko vijeće Fojnica 

nalaže Lječilištu „Reumal“ Fojnica da u 

cilju očuvanja državnog kapitala i održivosti 

poslovanja Lječilišta provede reorganizaciju 

radnih procesa i sistematizaciju radnih mjesta, 

sukladno pozitivnim zakonskim procesima) 

5. Zaključak (kojim Općinsko vijeće Fojnica 

zadužuje nadležnu službu da izradi  Nacrt  

izmjena i dopuna Regulacijskog plana „Fojnica 

ul. Mehmeda Spahe“ na način što će: 

 

5. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist  Siničić Ljube nastanjen Babino polje 

- Mljet na  građevinskom zemljištu  na kojem 

je izgrađena zgrada bez prava korištenja 

zemljišta radi građenja na SRC „Poljana“ 

6. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist  Dželil Suada iz Kiseljaka na  

građevinskom zemljištu  na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana“ 

7. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist  Bavčić Mehe  iz Sarajeva na  

građevinskom zemljištu  na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana“ 

8. Rješenje o imenovanju Komisije za 

izmjenu dijela granice katastarskih Općina 

Fojnica i Gvožđani. 

 

3.3. Zaključci  

 

U izvještajnom periodu Vijeće je donijelo 

ukupno 7 zaključaka. Isti su usvojeni kao 

pojedinačni pravni akti ili u okviru razmatranja 

i usvajanja drugih akata Općinskog vijeća: 

 

1. Zaključak (kojim Općinsko vijeće Fojnica 

traži od menadžmenta Lječilišta 

„Reumal“ Fojnica da u koliko postoje nova 

saznanja u vezi sa već ranije izraženim 

osnovama sumnje o počinjenju krivičnih dijela 

od strane odgovornih lica Lječilišta „Reumal“ 

Fojnica da poduzmu, kod nadležnih institucija, 

neophodne zakonske radnje) 

2. Zaključak (kojim Općinsko vijeće Fojnica 

prihvata Inicijativu za izradu Studije 

izvodljivosti za toplifikaciju uže gradske jezgre 

Općine Fojnica, na koju je saglasnost dao 

Upravni odbor Lječilišta „Reumal“ Fojnica,  

Zaključkom broj: 5-3759/19 od 10.10.2019. 

godine) 

3. Zaključak o usvajanju  i stavljanju na 

javnu raspravu Nacrta Odluke o komunalnoj 

naknadi 

4. Zaključak ( kojim Općinsko vijeće Fojnica 

nalaže Lječilištu „Reumal“ Fojnica da u 

cilju očuvanja državnog kapitala i održivosti 

poslovanja Lječilišta provede reorganizaciju 

radnih procesa i sistematizaciju radnih mjesta, 

u skladu sa pozitivnim zakonskim procesima) 

5. Zaključak (kojim Općinsko vijeće Fojnica 

zadužuje nadležnu službu da izradi  Nacrt  

izmjena i dopuna Regulacionog plana „Fojnica 

ul. Mehmeda Spahe“ na način što će: 
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- u ulici Mehmeda Spahe, u liniji od zgrade 

Općine Fojnica,  predvidjeti spratnost objekata, 

maksimalno u visini do tri sprata,  P+2, 

- predvidjeti šetališnu stazu uz ivicu školskog 

dvorišta, od ulice Husni ef. Numanagića do 

kapije školskog dvorišta. 

6. Zaključak (kojim Općinsko vijeće Fojnica 

zadužuje  Općinskog načelnika da, pored 30 

(trideset) stipendija koje će se dodijeliti 

sukladno odredbama Pravilnika o utvrđivanju 

kriterija za dodjelu stipendija, broj: 01-04-219-

11/20 od 20. veljače 2020. godine, u Proračunu 

Općine Fojnica za 2020. godinu, sa konta 

613999 - budžetska rezerva - osigura sredstva 

na ime stipendiranja i preostalih 5 (pet) 

studenata koji su dostavili potpunu 

dokumentaciju u roku, ali zbog ograničenog 

broja stipendija za dodjelu nisu prošli na rang 

listu) 

7. Zaključak (kojim Općinsko vijeće Fojnica 

daje punu podršku Upravi Lječilišta „Reumal“ 

Fojnica na dosadašnjim provedenim 

aktivnostima stabilizacije poslovanja i 

poboljšanja materijalnih prava zaposlenika, 

kao i nastavku realizacije Zaključaka 

donesenih na sjednici Općinskog vijeća 

održanoj 2. srpnja 2020. godine; apeluje na sve 

uposlenike Lječilišta „Reumal“ Fojnica na 

solidarnost u očuvanju svojih radnih mjesta; 

zadužuje Općinskog načelnika i Upravu 

„Lječilišta” Reumal Fojnica da intenziviraju 

aktivnosti sa federalnim i kantonalnim 

institucijama vlasti na iznalaženju rješenja za 

dugoročnu financijsku stabilizaciju Lječilišta 

„Reumal” Fojnica) 

 

3.4. Proračun općine  

 

U tijeku 2020. godine Vijeće je razmatralo 5 

točki koje se odnose na Proračun Općine 

Fojnica: 

1. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine 

Fojnica za period: 1. siječnja do 31. prosinca 

2019. godine 

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine 

Fojnica za period od 1. siječnja do 31. prosinca 

2020. godine 

3. Izvješće  o izvršenju Proračuna Općine 

Fojnica za period  1. siječnja - 31. ožujka 

2020. godine 

4. Nacrt Proračuna Općine Fojnica za period 

od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine 

- u ulici Mehmeda Spahe, u liniji od zgrade 

Općine Fojnica,  predvidjeti spratnost objekata, 

maksimalno u visini do tri sprata,  P+2, 

- predvidjeti šetališnu stazu uz ivicu školskog 

dvorišta, od ulice Husni ef. Numanagića do 

kapije školskog dvorišta. 

6. Zaključak (kojim Općinsko vijeće Fojnica 

zadužuje  Općinskog načelnika da, pored 30 

(trideset) stipendija koje će se dodijeliti 

sukladno odredbama Pravilnika o utvrđivanju 

kriterija za dodjelu stipendija, broj: 01-04-219-

11/20 od 20.02.2020. godine, u Budžetu 

Općine Fojnica za 2020. godinu, sa konta 

613999 - budžetska rezerva - osigura sredstva 

na ime stipendiranja i preostalih 5 (pet) 

studenata koji su dostavili potpunu 

dokumentaciju u roku, ali zbog ograničenog 

broja stipendija za dodjelu nisu prošli na rang 

listu) 

7. Zaključak (kojim Općinsko vijeće Fojnica 

daje punu podršku Upravi Lječilišta „Reumal“ 

Fojnica na dosadašnjim provedenim 

aktivnostima stabilizacije poslovanja i 

poboljšanja materijalnih prava zaposlenika, 

kao i nastavku realizacije Zaključaka 

donesenih na sjednici Općinskog vijeća 

održanoj 02.07.2020. godine; apeluje na sve 

uposlenike Lječilišta „Reumal“ Fojnica na 

solidarnost u očuvanju svojih radnih mjesta; 

zadužuje Općinskog načelnika i Upravu 

„Lječilišta” Reumal Fojnica da intenziviraju 

aktivnosti sa federalnim i kantonalnim 

institucijama vlasti na iznalaženju rješenja za 

dugoročnu finansijsku stabilizaciju Lječilišta 

„Reumal” Fojnica) 

 

3.4. Budžet općine  

 

U toku 2020. godine Vijeće je razmatralo 5 

tački koje se odnose na Budžet Općine 

Fojnica: 

 

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine 

Fojnica za period: 01.01.do 31.12.2019. godine 

 

2. Izmjene i dopune Budžeta Općine Fojnica 

za period od 01.01. do 31.12.2020. godine 

 

3. Izvještaj  o izvršenju Budžeta Općine 

Fojnica za period  01.01.- 31.03.2020. godine 

 

4. Nacrt Budžeta Općine Fojnica za period 

od 01.01. do 31.12.2021. godine 
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5. Izmjene i dopune Proračuna Općine 

Fojnica za period od 1. siječnja  do 31. 

prosinca 2020. godine 

 

3.5. Pravilnici, programi i planovi  

 

U tijeku 2020. godine Vijeće je razmatralo 

ukupno 5 točki koje se odnose na programe i 

planove:  

 

1. Pravilnik o kriterijima za dodjelu 

stipendija 

2. Plan i program rada Lječilišta „Reumal“ 

Fojnica za 2020. godine 

3. Plan rada Javne ustanove Dom zdravlja 

Fojnica za 2020.godinu 

4. Plan i program odgojno obrazovnog rada 

Javne ustanove za predškolski odgoj 

i prosvjetu djece Fojnica za 2019./2020. 

školsku  godinu 

5. Plan i program odgojno obrazovnog rada 

Javne ustanove  za predškolski odgoj 

i prosvjetu djece Fojnica  za 2020. /2021. 

godinu 

 

3.6. Izvješća 

 

U tijeku 2020. godine na Vijeću je razmatrano 

i usvojeno 6 izvješća:  

 

1. Izvješće o realizaciji Programa rada 

Općinskog vijeća Fojnica za 2019. godinu 

2. Izvješće o radu Javne ustanove za 

predškolski odgoj  i prosvjetu djece  

Fojnica za 2018./2019. školsku godinu 

3. Izvješće o radu Javne ustanove za 

predškolski odgoj i prosvjetu djece Fojnica za  

2019./2020.  školsku godinu 

4. Financijsko izvješće za period 1. siječnja  

– 30. lipnja 2020. godine Lječilišta 

„Reumal“  Fojnica 

5. Izvješće o radu Javne ustanove Dom 

zdravlja Fojnica za 2019. godinu 

6. Izvješće o poslovanju Javne ustanove 

Ljekarna-Apoteka Fojnica za 2019. godinu 

 

3.7. Informacije 

 

U tijeku 2020. godine Vijeće je razmatralo 

ukupno 9 informacija: 

 

1. Informacija o stipendijama 

 

5. Izmjene i dopune Budžeta Općine Fojnica 

za period od 01.01. do 31.12.2020. godine 

 

 

3.5. Pravilnici, programi i planovi  

 

U toku 2020. godine Vijeće je razmatralo 

ukupno 5 tački koje se odnose na programe i 

planove:  

 

1. Pravilnik o kriterijima za dodjelu 

stipendija 

2. Plan i program rada Lječilišta „Reumal“ 

Fojnica za 2020. godine 

3. Plan rada Javne ustanove Dom zdravlja 

Fojnica za 2020.godinu 

4. Plan i program odgojno obrazovnog rada 

Javne ustanove za predškolsko vaspitanje   

i obrazovanje djece Fojnica za 2019./2020. 

školsku  godinu 

5. Plan i program odgojno obrazovnog rada 

Javne ustanove  za predškolsko vaspitanje 

i obrazovanje djece Fojnica  za 2020. /2021. 

godinu 

 

3.6. Izvještaji 

 

U toku 2020. godine na Vijeću je razmatrano i 

usvojeno 6 izvještaja:  

 

1. Izvještaj o realizaciji Programa rada 

Općinskog vijeća Fojnica za 2019. godinu 

2. Izvještaj o radu Javne ustanove za 

predškolsko vaspitanje  i obrazovanje djece  

Fojnica za 2018./2019. školsku godinu 

3. Izvještaj o radu Javne ustanove za 

predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece 

Fojnica za 2019./2020.  školsku godinu 

4. Finansijski izvještaj za period 01.01. – 

30.06.2020. godine Lječilišta „Reumal“  

Fojnica 

5. Izvještaja o radu Javne ustanove Dom 

zdravlja Fojnica za 2019. godinu 

6. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove 

Ljekarna-Apoteka Fojnica za 2019. godinu 

 

3.7. Informacije 

 

U toku 2020. godine Vijeće je razmatralo 

ukupno 9 informacija:  

 

1. Informacija o stipendijama 
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2. Informacija o radu Osnovne škole 

„Muhsin Rizvić“ Fojnica za školsku 

2018/2019.  

godinu 

3. Informacija o radu Osnovne škole „Ivan 

Goran Kovačić“ Gojevići - Fojnica za školsku  

2018/2019. godinu 

4. Informacija o radu Srednje mješovite 

škole „Zijah Dizdarević“ Fojnica za  školsku  

2018/2019. godinu 

5 . Informacija o stanju sigurnosti na području 

Općine Fojnica  za 2019. godinu 

 

3.8. Vijećnička pitanja 

 

U tijeku 2020. godine vijećnici su postavljali 

vijećnička pitanja.  

  

U sljedećoj tabeli je pregled broja vijećničkih 

pitanja postavljenih na sjednicama Općinskog 

vijeća Fojnica kao i broj odgovora nadležnih: 

 

2. Informacija o radu Osnovne škole 

„Muhsin Rizvić“ Fojnica za školsku 

2018/2019.  

godinu 

3. Informacija o radu Osnovne škole „Ivan 

Goran Kovačić“ Gojevići - Fojnica za školsku  

2018/2019. godinu 

4. Informacija o radu Srednje mješovite 

škole „Zijah Dizdarević“ Fojnica za  školsku  

2018/2019. godinu 

5 . Informacija o stanju sigurnosti na području 

Općine Fojnica  za 2019. godinu 

 

3.8. Vijećnička pitanja 

 

U toku 2020. godine vijećnici su postavljali 

vijećnička pitanja.  

  

U sljedećoj tabeli je pregled broja vijećničkih 

pitanja postavljenih na sjednicama Općinskog 

vijeća Fojnica kao i broj odgovora nadležnih:

 
R.B SJEDNICE 

OPĆINSKO

G VIJEĆA 

FOJNICA 

BROJ 

POSTAVLJENI

H 

VIJEĆNIČKIH 

PITANJA 

BROJ 

ODGOVO

-RENIH 

VIJEĆNI-

ČKIH 

PITANJA 

1. 25. Sjednica 
Općinskog 

vijeća Fojnica 

8 4 

2. 26. Sjednica 

Općinskog 

vijeća Fojnica 

5 1 

3. 27. Sjednica 

Općinskog 
vijeća Fojnica 

5 2 

 

Sva vijećnička pitanja, sukladno Poslovniku 

Općinskog vijeća Fojnica, nakon održavanja 

sjednice Vijeća, kontinuirano i na vrijeme su 

prosljeđivana Općinskom načelniku. 

 

 

3.9. Službene novine Općine Fojnica 

 

U sljedećoj tabeli je pregled objavljenih 

Službenih novina Općine Fojnica i broj 

objavljenih akata: 

 

 

 

Sva vijećnička pitanja, u skladu sa 

Poslovnikom Općinskog vijeća Fojnica, nakon 

održavanja sjednice Vijeća, kontinuirano i na 

vrijeme su prosljeđivana Općinskom načelniku. 

 

 

3.9. Službene novine Općine Fojnica 

 

U sljedećoj tabeli je pregled objavljenih 

Službenih novina Općine Fojnica i broj 

objavljenih akata: 

 

R.B SJEDNICE 

OPĆINSKO-

G VIJEĆA 

FOJNICA 

BROJ 

POSTAVLJE-

NIH 

VIJEĆNIČKI-

H PITANJA 

BROJ 

ODGOVO-

RENIH 

VIJEĆNI-

ČKIH 

PITANJA 

1. 25. Sjednica 

Općinskog 

vijeća Fojnica 

8 4 

2. 26. Sjednica 

Općinskog 

vijeća Fojnica 

5 1 

3. 27. Sjednica 
Općinskog 

vijeća Fojnica 

5 2 

R.B. SLUŽBENE 

NOVINE OPĆINE 

FOJNICA 

DATUM 

OBJAVE 

BROJ 

OBJAVLJE-

NIH AKA-

TA U 

SLUŽENIM 

NOVINAM 

1. Službene novine 

Općine Fojnica, broj: 

1/2020 

24. 

veljače 

2020. 

15 

R.B. SLUŽBENE 

NOVINE OPĆINE 

FOJNICA 

DATUM 

OBJAVE 

BROJ 

OBJAVLJE-

NIH AKA-

TA U 

SLUŽENIM 

NOVINAM 

1. Službene novine 

Općine Fojnica, broj: 
1/2020 

24. 

02.2020. 

15 
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2. Službene novine 

Općine Fojnica, broj: 

2/2020 

  7. srpnja 

2020. 

22  2. Službene novine 

Općine Fojnica, broj: 

2/2020 

07.07.2020. 22 

3. Službene novine 

Općine Fojnica, broj: 

3/2020 

30. listopada 

2020. 

10  3. Službene novine 

Općine Fojnica, broj: 

3/2020 

30.10.2020. 10 

 

4. AKTI KOJI SU PLANIRANI 

PROGRAMOM RADA, A NISU 

RAZMATRANI NA OPĆINSKOM 

VIJEĆU  

 

U izvještajnom periodu, od ukupno 36 točaka 

predviđenih za razmatranje Programom rada 

Općinskog vijeća za 2020. godinu, ostale su 

nerazmatrane 4 točke: 

1. Odluka o usvajanju  izmjena  

Regulacijskog plana užeg urbanog područja 

„Poslovno turističke zone“ Fojnica 

2. Izvješće o radu Općinskog načelnika i 

službi za upravu za 2019. godinu i Program 

rada za 2020. godinu 

3. Izvješće o radu  radnih tijela Općinskog 

vijeća Fojnica za 2019. godinu 

4. Izvješće o radu Mjesnih zajednica Općine 

Fojnica 

5. Izvješće  o radu i poslovanju JKP „Šćona“ 

d.o.o. Fojnica za 2019. godinu i Program  

rada za 2020. godinu 

6. Izvješće o radu i poduzetim aktivnostima 

za unapređenje stanja na  Prokoškom  

jezeru za 2019. godinu 

7. Informacija o stanju u šumama  na 

području  Općine Fojnica 

8. Izvršavanje Proračuna Općine  Fojnica za  

2020. godinu 

9. Program rada Općinskog vijeća  Fojnica 

za period I. – XII. 2021. godine 

10. Prijedlog Proračuna Općine Fojnica za 

period: I. – XII. 2021. godine 

11. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine 

Fojnica za period I. – XII. 2021. godine 

12. Proračunski kalendar Općine Fojnica za 

izradu i donošenje proračuna za 2021. godinu 

i okvirnog plana za period 2022. - 2024.  

godinu. 

 

Točke 8.- 12. realizirane su početkom 2021. 

godine. 

 

5. RAD STALNIH RADNIH 

TIJELA/POVJERENSTAVA  

OPĆINSKOG VIJEĆA  

 

4. AKTI KOJI SU PLANIRANI 

PROGRAMOM RADA, A NISU 

RAZMATRANI NA OPĆINSKOM 

VIJEĆU  

 

U izvještajnom periodu, od ukupno 36 tačaka 

predviđenih za razmatranje Programom rada 

Općinskog vijeća za 2020. godinu, ostale su 

nerazmatrane 4 tačke: 

1. Odluka o usvajanju  izmjena  

Regulacionog plana užeg urbanog područja 

„Poslovnoturističke zone“ Fojnica 

2. Izvještaj o radu Općinskog načelnika i 

službi za upravu za 2019. godinu i Program 

rada za 2020. godinu 

3. Izvještaj o radu  radnih tijela Općinskog 

vijeća Fojnica za 2019. godinu 

4. Izvještaj o radu Mjesnih zajednica Općine 

Fojnica 

5. Izvještaj o radu i poslovanju JKP „Šćona“ 

d.o.o. Fojnica za 2019. godinu i Program 

rada za 2020. godinu 

6. Izvještaj o radu i poduzetim aktivnostima 

za unapređenje stanja na  Prokoškom  

jezeru za 2019. godinu 

7. Informacija o stanju u šumama  na 

području  Općine Fojnica 

8. Izvršavanje Budžeta Općine  Fojnica za  

2020. godinu 

9. Program rada Općinskog vijeća  Fojnica 

za period I. – XII. 2021. godine 

10. Prijedlog Budžeta Općine Fojnica za 

period: I. – XII. 2021. godine 

11. Odluka o izvršavanju Budžeta Općine 

Fojnica za period I. – XII. 2021. godine 

12. Budžetski  kalendar Općine Fojnica za 

izradu i donošenje budžeta za 2021. godinu i 

okvirnog plana za period 2022. - 2024.  

godinu. 

 

Tačke 8.- 12. realizovane su početkom 2021. 

godine. 

 

5. RAD STALNIH RADNIH 

TIJELA/KOMISIJA  OPĆINSKOG 

VIJEĆA  
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Radu Vijeća u izvještajnom periodu svoj 

doprinosu su dala i stalna radna 

tijela/povjerenstva  Općinskog vijeća Fojnica.  

Po potrebi su održavali radne sjednice, 

razmatrali dostavljene materijale za Vijeće, te 

zaključke, očitovanja sa sjednica u pisanoj 

formi dostavljali na Vijeće.  

 

U sljedećoj tabeli je pregled održanih sjednica 

radnih tijela/povjerenstava Vijeća i broj 

razmatranih točki: 

 

6. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 

 

Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, a 

posebno primjedbe i sugestije vijećnika koje su 

se iznosile na sjednicama Vijeća, a u cilju još 

kvalitetnijeg i učinkovitijeg rada Vijeća, 

potrebno je više pažnje posvetiti slijedećem: 

- Nadležne općinske službe dužne su više 

pažnje obratiti na planirane programske 

aktivnosti Općinskog vijeća te sukladno istim 

proslijediti materijale Vijeću na razmatranje u 

propisanim rokovima ili o razlozima ne 

dostavljanja obavijestiti Kolegij Vijeća. 

 

- Nadležne općinske službe, kao neposredni 

izvršitelji poslova i zadataka u okviru 

jedinstvenog općinskog organa uprave, kao i  

Radu Vijeća u izvještajnom periodu svoj 

doprinosu su dala i stalna radna tijela/komisije  

Općinskog vijeća Fojnica.  

Po potrebi su održavali radne sjednice, 

razmatrali dostavljene materijale za Vijeće, te 

zaključke, očitovanja sa sjednica u pisanoj 

formi dostavljali na Vijeće.  

 

U sljedećoj tabeli je pregled održanih sjednica 

radnih tijela/komisija Vijeća i broj razmatranih 

tački: 

 

6. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 

 

Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, a 

posebno primjedbe i sugestije vijećnika koje su 

se iznosile na sjednicama Vijeća, a u cilju još 

kvalitetnijeg i učinkovitijeg rada Vijeća, 

potrebno je više pažnje posvetiti slijedećem: 

- Nadležne općinske službe dužne su više 

pažnje obratiti na planirane programske 

aktivnosti Općinskog vijeća te u skladu sa 

istim proslijediti materijale Vijeću na 

razmatranje u propisanim rokovima ili o 

razlozima ne dostavljanja obavijestiti Kolegij 

Vijeća. 

- Nadležne općinske službe, kao neposredni 

izvršitelji poslova i zadataka u okviru 

jedinstvenog općinskog organa uprave, kao i  

R.

B. 

NAZIV 

RADNOG TIJELA 

/POVJERENSTVA 

BROJ 

ODRŽANIH 

SKJEDNICA 

BROJ 

RAZMA-

TRANIH 

TOČAKA 

1 Povjerenstvo za 

Statut i propise 

3 34 

2 Povjerenstvo za 
proračun, financije i 

ekonomska pitanja 

3 12 

3 Povjerenstvo za 

prostorno planiranje, 
uređenje i ekologiju 

3 10 

4 Povjerenstvo za 

društvene djelatnosti 

3 2 

5 Povjerenstvo za 
poslove mjesnih 

zajednica 

- - 

6 Povjerenstvo za 
žalbe, prigovore, 

predstavke i 

prijedloge 

- - 

7 Povjerenstvo za 
izbor i imenovanje 

- - 

8 Povjerenstvo  za 

praćenje poštivanja 
Etičkog kodeksa  

izabranih 

predstavnika vlasti 
Općine Fojnica 

- - 

9 Povjerenstvo za 

ljudska prava, mlade 

i ravnopravnost 
spolova 

- - 

R.

B. 

NAZIV 

RADNOG TIJELA 

/KOMISIJE 

BROJ 

ODRŽANIH 

SJEDNICA 

BROJ 

RAZMA-

TRANIH 

TAČAKA 

1 Komisija za Statut i 
propise 

3 34 

2 Komisija za proračun, 

financije i ekonomska 
pitanja 

3 12 

3 Komisija  za prostorno 

planiranje, uređenje i 

ekologiju 

3 10 

4 Komisija za društvene 

djelatnosti 

3 2 

5 Komisija za poslove 
mjesnih zajednica 

 

- - 

6 Komisija za žalbe, 

prigovore, predstavke i 
prijedloge 

- - 

7 Povjerenstvo za izbor i 

imenovanje 
- - 

8 Komisija  za praćenje 

poštivanja Etičkog 

kodeksa  izabranih 
predstavnika vlasti 

Općine Fojnica 

- - 

9 Komisija za ljudska 
prava, mlade i 

ravnopravnost spolova 

 

- - 
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one koje vrše nadzor nad zakonitošću rada 

Javnih poduzeća i Javnih ustanova čiji je 

utemeljitelj  Općinsko vijeće, dužne su i dalje 

pratiti obveze ovih pravnih subjekata koje 

imaju prema utemeljitelju, te u tom kontekstu 

zahtijevati od njih da postupe sukladno zakonu 

i drugim aktima, te Programu rada Vijeća, u 

cilju dostavljanja u roku planiranih materijala 

na razmatranje i suglasnost. 

- Nadležne općinske službe su dužne 

izvijestiti Vijeće o realizaciji zaključaka 

donesenih na sjednicama Vijeća, kao i o 

razlozima radi kojih se isti nisu realizirali, 

obzirom da službe Vijeću ne dostavljaju 

povratne informacije o realizaciji donesenih 

zaključaka, što kod vijećnika ostavlja dojam da 

se ne realiziraju. 

- Nadležne općinske službe su dužne više 

pažnje posvetiti vijećničkim pitanjima i 

prilikom obrade istih dostaviti ih na vrijeme, 

ponuditi potpunije odgovore, te poduzeti 

adekvatne mjere na otklanjanju uočenih 

propusta obzirom na vrlo česte primjedbe 

vijećnika na neodgovaranje i kvalitetu 

odgovora na postavljena pitanja. 

- Kolegij Općinskog vijeća dužan je pratiti 

realizaciju programa rada Općinskog vijeća te 

upozoriti i inzistirati na realizaciji 

nerealiziranih planiranih sadržaja 

 

Od vijećnika se očekuje da u svome radu 

dosljedno provode zakonitost, te odredbe 

Statuta općine i Poslovnika Općinskog vijeća. 

Na taj način će se najbolje doprinijeti 

učinkovitijem i kvalitetnijem održavanju 

sjednica Vijeća, provedbi općinske politike, 

izvršavanju poslova iz okvira djelokruga rada 

Općinskog vijeća, te provedbi drugih akata 

koje je donijelo Vijeće kako bi opravdali 

povjerenje koje su im građani dali omogućivši 

im svojim glasovima da budemo vijećnici u 

Općinskom vijeću Fojnica. 

 

U tom cilju obveza Vijeća je da: 

- razvija svijest građana o pripadnosti 

zajednici i potičemo ih da preuzmu 

odgovornost za doprinos koji daju javnom 

životu na području svoje Općine, 

- zajedničkim djelovanjem doprinosi da se 

usvojeni akti u kojima su projekti od općeg 

značaja za lokalnu zajednicu realiziraju, a u 

cilju stvaranja kvalitetnijeg ambijenta življenja 

na području Općine, 

 

one koje vrše nadzor nad zakonitošću rada 

Javnih preduzeća i Javnih ustanova čiji je 

osnivač Općinsko vijeće, dužne su i dalje 

pratiti obaveze ovih pravnih subjekata koje 

imaju prema osnivaču, te u tom kontekstu 

zahtijevati od njih da postupe u skladu sa 

zakonom i drugim aktima, te Programom rada 

Vijeća, u cilju dostavljanja u roku planiranih 

materijala na razmatranje i saglasnost. 

- Nadležne općinske službe su dužne 

izvijestiti Vijeće o realizaciji zaključaka 

donesenih na sjednicama Vijeća, kao i o 

razlozima radi kojih se isti nisu realizirali, 

obzirom da službe Vijeću ne dostavljaju 

povratne informacije o realizaciji donesenih 

zaključaka, što kod vijećnika ostavlja dojam da 

se ne realiziraju. 

- Nadležne općinske službe su dužne više 

pažnje posvetiti vijećničkim pitanjima i 

prilikom obrade istih dostaviti ih na vrijeme, 

ponuditi potpunije odgovore, te poduzeti 

adekvatne mjere na otklanjanju uočenih 

propusta obzirom na vrlo česte primjedbe 

vijećnika na neodgovaranje i kvalitetu 

odgovora na postavljena pitanja. 

- Kolegij Općinskog vijeća dužan je pratiti 

realizaciju programa rada Općinskog vijeća te 

upozoriti i inzistirati na realizaciji 

nerealiziranih planiranih sadržaja 

 

Od vijećnika se očekuje da u svome radu 

dosljedno provode zakonitost, te odredbe 

Statuta općine i Poslovnika Općinskog vijeća. 

Na taj način će se najbolje doprinijeti 

učinkovitijem i kvalitetnijem održavanju 

sjednica Vijeća, provedbi općinske politike, 

izvršavanju poslova iz okvira djelokruga rada 

Općinskog vijeća, te provedbi drugih akata 

koje je donijelo Vijeće kako bi opravdali 

povjerenje koje su im građani dali omogućivši 

im svojim glasovima da budemo vijećnici u 

Općinskom vijeću Fojnica. 

 

U tom cilju obaveza Vijeća je da: 

- razvija svijest građana o pripadnosti 

zajednici i potičemo ih da preuzmu 

odgovornost za doprinos koji daju javnom 

životu na području svoje Općine, 

- zajedničkim djelovanjem doprinosi da se 

usvojeni akti u kojima su projekti od općeg 

značaja za lokalnu zajednicu realiziraju, a u 

cilju stvaranja kvalitetnijeg ambijenta življenja 

na području Općine,
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- više pažnje posveti onim kategorijama 

građana kojima je zbog socijalnog statusa 

pomoć lokalne zajednice neophodna, 

- ističe činjenicu da su djeca i mladi ljudi 

potencijal budućeg održivog razvoja lokalne 

zajednice kao i važnost njihove uloge te u tom 

cilju stvaramo ambijent za njihov odgoj, 

obrazovanje i zaposlenje, 

- donosi planirane i poboljša donošenje 

općinskih propisa uz sudjelovanje građana u 

procesu donošenja, 

- nastoji da svi izabrani zvaničnici općinske 

razine vlasti, svim dopuštenim sredstvima, a 

naročito poštujući i primjenjujući dosljedno 

odredbe Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika 

Općine Fojnica, ispoštuju svoje obveze 

utvrđene zakonom u okviru samoupravnog 

djelokruga općine. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                  

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                            

Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd.v.r. 

_____________________________________ 

- više pažnje posveti onim kategorijama 

građana kojima je zbog socijalnog statusa 

pomoć lokalne zajednice neophodna, 

- ističe činjenicu da su djeca i mladi ljudi 

potencijal budućeg održivog razvoja lokalne 

zajednice kao i važnost njihove uloge te u tom 

cilju stvaramo ambijent za njihov odgoj, 

obrazovanje i zaposlenje, 

- donosi planirane i poboljša donošenje 

općinskih propisa uz sudjelovanje građana u 

procesu donošenja, 

- nastoji da svi izabrani zvaničnici općinske 

razine vlasti, svim dopuštenim sredstvima, a 

naročito poštujući i primjenjujući dosljedno 

odredbe Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika 

Općine Fojnica, ispoštuju svoje obaveze 

utvrđene zakonom u okviru samoupravnog 

djelokruga općine. 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                           

Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd.s.r. 

_____________________________________
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