
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: 5 
14.07.2021. godine 

F O J N I C A 
GODINA  2021. 

 

Broj: 01-04-743-2/21 

Fojnica: 8. srpnja 2021. godine 

 

Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne 

samouprave Federacije BiH („Službene novine 

Federacije BiH“, broj: 49/06) i članka 72. stav 2. i 

3. Statuta Općine Fojnica – Prečišćeni tekst 

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

Općinsko vijeće Fojnica, na 5. sjednici održanoj 

8. srpnja 2021. godine, donosi 

 

ODLUKU 
o raspisivanju izbora za članove Vijeća 

mjesnih zajednica u Općini Fojnica 

 

Članak 1. 

(Predmet) 

 

Ovom Odlukom utvrđuje se raspisivanje izbora za 

članove Vijeća mjesnih zajednica u Općini 

Fojnica sukladno  Statutu Općine Fojnica i drugim 

propisima. 

Članak 2. 

(Mjesto i vrijeme održavanja izbora) 

 

Izbori za članove Vijeća mjesnih zajednica u 

Općini Fojnica održat će se do 31. prosinca 2021. 

godine. 

Članak 3. 

(Organ za provođenje izbora) 

 

Izbore za članove Vijeća mjesnih zajednica u 

Općini Fojnica će provesti Služba za društvene 

djelatnosti i stambeno-komunalne poslove i 

Povjerenstvo za poslove mjesnih zajednica, te 

sačiniti izvješće o izvršenim izborima. 

 

Članak 4. 

(Način utvrđivanja i proglašavanje izbora) 

 

Rezultate izbora za članove Vijeća mjesnih 

zajednica potvrđuje Općinsko vijeće i Općinski 

načelnik. 

Članak 5. 

(Stupanje na snagu) 

 

 

 

Broj: 01-04-743-2/21 

Fojnica: 08.07.2021. godine 

 

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne 

samouprave Federacije BiH („Službene novine 

Federacije BiH“, broj: 49/06) i člana 72. stav 2. i 

3. Statuta Općine Fojnica – Prečišćeni tekst 

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

Općinsko vijeće Fojnica, na 5. sjednici održanoj 

08.07.2021. godine, donosi 

 

ODLUKU 
o raspisivanju izbora za članove Savjeta 

mjesnih zajednica u Općini Fojnica 

 

Član 1. 

(Predmet) 

 

Ovom Odlukom utvrđuje se raspisivanje izbora za 

članove Savjeta mjesnih zajednica u Općini 

Fojnica,  u skladu sa Statutom Općine Fojnica i 

drugim propisima. 

Član 2. 

(Mjesto i vrijeme održavanja izbora) 

 

Izbori za članove Savjeta mjesnih zajednica u 

Općini Fojnica održat će se do 31.12.2021. 

godine. 

Član 3. 

(Organ za provođenje izbora) 

 

Izbore za članove Savjeta mjesnih zajednica u 

Općini Fojnica će provesti Služba za društvene 

djelatnosti i stambeno-komunalne poslove i 

Komisija za poslove mjesnih zajednica, te sačiniti 

izvještaj o izvršenim izborima. 

 

Član 4. 

(Način utvrđivanja i proglašavanje izbora) 

 

Rezultate izbora za članove Savjeta mjesnih 

zajednica potvrđuje Općinsko vijeće i Općinski 

načelnik. 

Član 5. 

(Stupanje na snagu) 

 

 



Stranica 2                 Službene  novine  Općine Fojnica                     Broj  5                   14.07.2021. godine 

 

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od 

dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                  

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                      

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

________________________________________ 

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od 

dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

________________________________________

 

Broj: 01-04-743-3/21 

Fojnica: 8. srpnja 2021. godine 

 

Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 

(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06), 

članka 24. Statuta Općine Fojnica – Prečišćeni 

tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15) ) i članka 80. Poslovnika Općinskog vijeća - 

Prečišćeni tekst („Službene novine općine 

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

5. sjenici održanoj 8. srpnja 2021. godine, donosi  

 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o  imenovanju      

privremenog upravitelja Spomenika prirode 

„Prokoško jezero“ 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o imenovanju privremenog upravitelja 

Spomenika prirode „Prokoško jezero“ („Službene 

novine Općine Fojnica“, broj: 2/20 od 7. lipnja 

2020. godine) u članku 24. brišu se riječi „na 

period od godinu dana“  i dodaju riječi „do 31. 

prosinca 2021. godine“. 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od 

dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

________________________________________ 

 

Broj: 01-04-743-4/21 

Fojnica: 8. srpnja 2021. godine 

 

Na temelju članka 363. stavak 1. Zakona o 

stvarnim pravima („Službene novine Federacije 

BiH“, broj: 66/13) i članka 24. Statuta Općine 

Fojnica - Prečišćeni tekst („Službene novine 

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

Fojnica, na 5. sjednici održanoj 8. srpnja 2021. 

godine, donosi 

Broj: 01-04-743-3/21 

Fojnica: 08.07.2021. godine 

 

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 

(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06), 

člana 24. Statuta Općine Fojnica – Prečišćeni 

tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15) i ) i člana 80. Poslovnika Općinskog vijeća - 

Prečišćeni tekst („Službene novine općine 

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

5. sjenici održanoj 08.07.2021. godine, donosi  

 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o  imenovanju  

privremenog upravitelja  Spomenika prirode 

„Prokoško jezero“ 

 

Član 1. 

 

U Odluci o imenovanju privremenog upravitelja 

Spomenika prirode „Prokoško jezero“ („Službene 

novine Općine Fojnica“, broj: 2/20 od 07.07.2020. 

godine) u članu 24. brišu se riječi „na period od 

godinu dana“  i dodaju riječi „do 31.12.2021. 

godine“. 

 

Član 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od 

dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                   

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

________________________________________ 

 

Broj: 01-04-743-4/21 

Fojnica: 08.07.2021. godine 

                            

Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim 

pravima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 

66/13) i člana 24. Statuta Općine Fojnica - 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

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

5. sjednici održanoj 08.07.2021. godine, donosi 
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ODLUKU 
o raspisivanju javnog  natječaja za prodaju 

nekretnina u vlasništvu općine 

 

Članak 1. 

 

Ovom odlukom  utvrđuje se prodaja nekretnina u 

vlasništvu Općine Fojnica, i to: 

 

 

Na predmetnim parcelama planirana je izgradnja 

vikend objekata. 

 

Prilog ovoj odluci je Regulacijski plan Pridolci. 

 

Članak 2. 
 

Početna cijena za prodaju nekretnina iz članka 1. ove 

odluke utvrđuje se u iznosu od 18,00 KM po m2. 

Prodaja nekretnina iz članka 1. ove odluke provest 

će se putem javnog natječaja 
 

Članak 3. 

 

Zadužuje se Općinski načelnik daprovede proceduru 

ODLUKU 
o raspisivanju javnog konkursa za prodaju 

nekretnina u vlasništvu općine 

 

Član 1. 

 

Ovom odlukom  utvrđuje se prodaja nekretnina u 

vlasništvu Općine Fojnica, i to: 

 

 

 

Na predmetnim parcelama planirana je izgradnja 

vikend objekata. 

 

Prilog ovoj odluci je Regulacijski plan Pridolci. 

 

Članak 2. 

 

Početna cijena za prodaju nekretnina iz članka 1. ove 

odluke utvrđuje se u iznosu od 18,00 KM po m2. 

Prodaja nekretnina iz članka 1. ove odluke provest 

će se putem javnog natječaja 

 

Član 3. 

 

Zadužuje se Općinski načelnik daprovede proceduru 

 

Red.

br. 

 

LOKAC

IJA 

 

PARCELA  

 

POVR-

ŠINA 

 

POČE-

TNA 

CIJENA 

PO m2 

 
1. 

Crvene 
Stijene 

k.č. 3065/36 - 
gradilište, 

K.O.Pridola 

 

360 m2 

 

18,00 KM 

2. Crvene 
Stijene 

k.č. 3065/49 – 
gradilište, KO 

Pridola 

 

320 m2 18,00 KM 

3. Crvene 

Stijene 

 

k.č. 3065/60-

gradilište, KO 

Pridola 

290 m2 18,00 KM 

4. Crvene 
Stijene 

 

k.č. 3065/61-
gradilište, KO 

Pridola 

325 m2 18,00 KM 

5. Crvene 
Stijene 

 

k.č. 3065/62 – 
gradilište, KO 

Pridola 

224 m2 18,00 KM 

6. Crvene 

Stijene 
 

k.č. 3065/63 – 

gradilište, KO 
Pridola 

190 m2 18,00 KM 

7. Crvene 

Stijene 
 

k.č. 3065/64 – 

gradilište, KO 
Pridola 

264 m2 18,00 KM 

8. Crvene 

Stijene 

 

k.č. 3065/65 –

gradilište, KO 

Pridola 

214 m2 18,00 KM 

9. Crvene 

Stijene 

 

k.č. 3065/66 – 

gradilište, KO 

Pridola 

185 m2 18,00 KM 

10. Crvene 

Stijene 

 

k.č. 3065/67-

gradilište, KO 

Pridola 

230 m2 18,00 KM 

11. Crvene 
Stijene 

 

k.č. 3065/68-
gradilište, KO 

Pridola 

185 m2 18,00 KM 

12. Crvene 
Stijene 

 

k.č. 3065/69-
gradilište, KO 

Pridola 

185 m2 18,00 KM 

 

Red.

br. 

 

LOKAC

IJA 

 

PARCELA  

 

POVR-

ŠINA 

 

POČE-

TNA 

CIJENA 

PO m2 

 
1. 

Crvene 
Stijene 

k.č. 3065/36 - 
gradilište, 

K.O.Pridola 

 

360 m2 

 

18,00 KM 

2. Crvene 
Stijene 

k.č. 3065/49 – 
gradilište, KO 

Pridola 

 

320 m2 18,00 KM 

3. Crvene 

Stijene 

 

k.č. 3065/60-

gradilište, KO 

Pridola 

290 m2 18,00 KM 

4. Crvene 
Stijene 

 

k.č. 3065/61-
gradilište, KO 

Pridola 

325 m2 18,00 KM 

5. Crvene 
Stijene 

 

k.č. 3065/62 – 
gradilište, KO 

Pridola 

224 m2 18,00 KM 

6. Crvene 

Stijene 
 

k.č. 3065/63 – 

gradilište, KO 
Pridola 

190 m2 18,00 KM 

7. Crvene 

Stijene 
 

k.č. 3065/64 – 

gradilište, KO 
Pridola 

264 m2 18,00 KM 

8. Crvene 

Stijene 
 

k.č. 3065/65 –

gradilište, KO 
Pridola 

214 m2 18,00 KM 

9. Crvene 

Stijene 

 

k.č. 3065/66 – 

gradilište, KO 

Pridola 

185 m2 18,00 KM 

10. Crvene 

Stijene 

 

k.č. 3065/67-

gradilište, KO 

Pridola 

230 m2 18,00 KM 

11. Crvene 
Stijene 

 

k.č. 3065/68-
gradilište, KO 

Pridola 

185 m2 18,00 KM 

12. Crvene 
Stijene 

 

k.č. 3065/69-
gradilište, KO 

Pridola 

185 m2 18,00 KM 
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prodaje nekretnina iz članka 1. ove odluke putem 

pribavljanja pismenih ponuda sukladno Pravilniku 

o postupku javnog natječaja za raspolaganje 

nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, 

kantona, općina i gradova.  

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od 

dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                       

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                                                                                                               

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

________________________________________ 

 

Broj:01-04-743-5/21 

Fojnica: 8. srpnja 2021.  godine 

 

Na temelju članka 61. Zakona o građevinskom 

zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, 

broj: 25/03)  i članka  24. Statuta Općine Fojnica - 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15), rješavajući po zahtjevu 

Marijanović Anđelka, nastanjen u Kiseljaku, 

Ljetovik br. 28., za utvrđivanje prava vlasništva 

na građevinskom zemljištu na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja radi građenja, 

Općinsko vijeće Fojnica, na 5. sjednici održanoj 

8. srpnja 2021. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
 

I.   Utvrđuje se pravo vlasništva u korist Anđelka 

Marijanovića iz Kiseljaka, na građevinskom 

zemljištu na SRC „Poljana“ Općina Fojnica na 

parceli označenoj kao k.č.br. 3982/121 K.O. 

Fojnica upisana u k.k.ul.br.2754 ukupne površine 

613 m2. 

 

II.  Anđelko Marijanović  je dužan u roku od 30 

dana od dana prijema ovog rješenja platiti 

naknadu za zemljište iz točke I. ovog rješenja: 

         -za dodijeljeno građevinsko zemljište iznos 

od 11.034,00  KM (613m2 x 18,00 

KM=11.034,00 KM) na žiro račun 

3389002208367582 VP 722431 – Služba za 

urbanizam, Općine Fojnica. 

         -naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti 

komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se 

prilikom izdavanja urbanističke suglasnosti. 

  

III. Na zemljištu iz točke I. rješenja, po 

pravomoćnosti ovog rješenja, a nakon 

dostavljanja dokaza da su izmirene obveze iz  

 

 

prodaje nekretnina iz člana 1. ove odluke putem 

pribavljanja pismenih ponuda u skladu sa 

Pravilnikom o postupku javnog konkursa za 

raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije 

BiH, kantona, općina i gradova.  

 

Član 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od 

dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                        

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

________________________________________ 

 

Broj:01-04-743-5/21 

Fojnica: 08.07.2021.  godine 

 

Na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom 

zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, 

broj: 25/03)  i člana  24. Statuta Općine Fojnica - 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15), rješavajući po zahtjevu 

Marijanović Anđelka, nastanjen u Kiseljaku, 

Ljetovik br. 28., za utvrđivanje prava vlasništva 

na građevinskom zemljištu na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja radi građenja, 

Općinsko vijeće Fojnica, na 5. sjednici održanoj 

08.07.2021. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
 

I. Utvrđuje se pravo vlasništva u korist 

Marijanović Anđelka iz Kiseljaka, na 

građevinskom zemljištu na SRC „Poljana“ općina 

Fojnica na parceli označenoj kao k.č.br. 3982/121 

K.O. Fojnica upisana u k.k.ul.br.2754 ukupne 

površine 613m2. 

 

II.  Marijanović Anđelko je dužan u roku od 30 

dana od dana prijema ovog rješenja platiti 

naknadu za zemljište iz tačke I. ovog rješenja: 

         -za dodijeljeno građevinsko zemljište iznos 

od 11.034,00  KM (613m2 x 18,00 

KM=11.034,00 KM) na žiro račun 

3389002208367582 VP 722431 – Služba za 

urbanizam, Općine Fojnica. 

         -naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti 

komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se 

prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti. 

  

III. Na zemljištu iz tačke I. rješenja, po 

pravosnažnosti ovog rješenja, a nakon 

dostavljanja dokaza da su izmirene obaveze iz 
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točke II. ovog rješenja, katastarsko knjižni ured 

Općine Fojnica, izvršit će uknjižbu prava 

vlasništva u korist Anđelka Marijanovića, uz 

istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na tom 

zemljištu. 

 

IV. Anđelko Marijanović iz Kiseljaka izgubit će 

utvrđeno pravo vlasništva na predmetnom 

zemljištu, ukoliko ne plati naknadu kako je 

navedeno u točki II. ovog rješenja. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

Anđelko Marijanović iz Kiseljaka, podnio je 

zahtjev da se na temelju članka 61. Zakona o 

građevinskom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u 

njegovu korist, na građevinskom zemljištu u 

državnoj svojini iz točke I. ovog rješenja, gdje je 

izgradio zgradu bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja. 

Iz pribavljenog izvješća općinskog organa za 

poslove urbanizma, utvrđeno je da se za izvršenu 

izgradnju objekta na navedenom zemljištu 

naknadno može izdati odobrenje za građenje. 

Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi 

propisani člankom 61. Zakona o građevinskom 

zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi 

pravo vlasništva u korist podnosioca zahtjeva, na 

navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada 

bez prava korištenja radi građenja. 

Obveza podnositelja zahtjeva da plati naknadu za 

građevinsko zemljište utvrđena je sukladno 

Odluci Općinskog vijeća Fojnica. 

 

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali 

se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog 

suda podnošenjem tužbe u roku od 30 dana nakon 

dostavljanja rješenja. 

Tužba se podnosi neposredno sudu u dva 

primjerka. 

 

DOSTAVLJENO:                                                                                                 

-Podnositelju zahtjeva                                                                                     

-Službi za urbanizam, građenje, 

katastar i imovinsko-pravne poslove                                                                    

-A/a                           

                                                                                  

PREDSJEDNICA                                                                        

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

________________________________________                                                                   

tačke II. ovog rješenja, katastarsko knjižni ured 

Općine Fojnica, izvršit će uknjižbu prava 

vlasništva u korist Marijanović Anđelka, uz 

istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na tom 

zemljištu. 

 

IV. Marijanović Anđelko iz Kiseljaka izgubit će 

utvrđeno pravo vlasništva na predmetnom 

zemljištu, ukoliko ne plati naknadu kako je 

navedeno u tački II. ovog rješenja. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

Marijanović Anđelko iz Kiseljaka, podnio je 

zahtjev da se na osnovu člana 61. Zakona o 

građevinskom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u 

njegovu korist, na građevinskom zemljištu u 

državnoj svojini iz tačke I. ovog rješenja, gdje je 

izgradio zgradu bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja. 

Iz pribavljenog izvještaja općinskog organa za 

poslove urbanizma, utvrđeno je da se za izvršenu 

izgradnju objekta na navedenom zemljištu 

naknadno može izdati odobrenje za građenje. 

Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi 

propisani članom 61. Zakona o građevinskom 

zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi 

pravo vlasništva u korist podnosioca zahtjeva, na 

navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada 

bez prava korištenja radi građenja. 

Obaveza podnosioca zahtjeva da plati naknadu za 

građevinsko zemljište utvrđena je u skladu sa 

Odlukom Općinskog vijeća Fojnica. 

 

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali 

se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog 

suda podnošenjem tužbe u roku od 30 dana nakon 

dostavljanja rješenja. 

Tužba se podnosi neposredno sudu u dva 

primjerka. 

 

DOSTAVLJENO:                                                                                                 

-Podnosiocu zahtjeva                                                                                       

-Službi za urbanizam, građenje, 

katastar i imovinsko-pravne poslove                                                                    

-A/a                                                                                                                   

                                                                                                                                  

PREDSJEDNICA                                                                        

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

________________________________________                                                                                                                                      
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Broj:01-04-743-6/21  

Fojnica: 8. srpnja 2021. godine  

 

Na temelju članka 61. Zakona o građevinskom 

zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, 

broj: 25/03)  i članka  24. Statuta Općine Fojnica - 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15), rješavajući po zahtjevu 

Borisa Jovanovića, nastanjen u Sarajevu, ul. 

Bulevar Meše Selimovića br. 43., za utvrđivanje 

prava vlasništva na građevinskom zemljištu na 

kojem je izgrađena zgrada bez prava korištenja 

radi građenja, Općinsko vijeće Fojnica, na 5. 

sjednici održanoj 8. srpnja 2021. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
 

I. Utvrđuje se pravo vlasništva u korist Borisa 

Jovanovića iz Sarajeva, na građevinskom 

zemljištu na SRC „Poljana“ Općina Fojnica na 

parceli označenoj kao k.č.br. 3982/126 K.O. 

Fojnica upisana u k.k.ul.br.2754 ukupne površine 

472m2. 

 

II.  Boris Jovanović je dužan u roku od 30 dana 

od dana prijema ovog rješenja platiti naknadu za 

zemljište iz točke I. ovog rješenja: 

         -za dodijeljeno građevinsko zemljište iznos 

od 8.496,00  KM (472m2 x 18,00 KM=8.496,00 

KM/ na žiro račun 3389002208367582 VP 

722431 – Služba za urbanizam, Općine Fojnica. 

         -naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti 

komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se 

prilikom izdavanja urbanističke suglasnosti. 

  

III. Na zemljištu iz točke I. rješenja, po 

pravomoćnosti ovog rješenja, a nakon 

dostavljanja dokaza da su izmirene obveze iz 

točke II. ovog rješenja, katastarsko knjižni ured 

Općine Fojnica, izvršit će uknjižbu prava 

vlasništva u korist Borisa Jovanovića, uz 

istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na tom 

zemljištu. 

 

IV. Boris Jovanović iz Sarajeva izgubit će 

utvrđeno pravo vlasništva na predmetnom 

zemljištu, ukoliko ne plati naknadu kako je 

navedeno u točki II. ovog rješenja. 

 

Obrazloženje 

 

Boris Jovanović iz Sarajeva, podnio je zahtjev da 

se na temelju članka 61. Zakona o građevinskom 

zemljištu utvrdi pravo vlasništva u njegovu korist, 

na građevinskom zemljištu u državnoj svojini iz 

točke I. ovog rješenja, gdje je izgradio zgradu bez 

prava korištenja zemljišta radi građenja. 

 

Broj:01-04-743-6/21  

Fojnica: 08.07.2021. godine  

 

Na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom 

zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, 

broj: 25/03)  i člana  24. Statuta Općine Fojnica - 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15), rješavajući po zahtjevu 

Jovanović Borisa, nastanjen u Sarajevu, ul. 

Bulevar Meše Selimovića br. 43., za utvrđivanje 

prava vlasništva na građevinskom zemljištu na 

kojem je izgrađena zgrada bez prava korištenja 

radi građenja, Općinsko vijeće Fojnica, na 5. 

sjednici održanoj 08.07.2021. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
 

I. Utvrđuje se pravo vlasništva u korist Jovanović 

Borisa iz Sarajeva, na građevinskom zemljištu na 

SRC „Poljana“ Općina Fojnica na parceli 

označenoj kao k.č.br. 3982/126 K.O. Fojnica 

upisana u k.k.ul.br.2754 ukupne površine 472m2. 

 

 

II.  Jovanović Boris je dužan u roku od 30 dana 

od dana prijema ovog rješenja platiti naknadu za 

zemljište iz tačke I. ovog rješenja: 

         -za dodijeljeno građevinsko zemljište iznos 

od 8.496,00  KM (472m2 x 18,00 KM=8.496,00 

KM/ na žiro račun 3389002208367582 VP 

722431 – Služba za urbanizam, Općine Fojnica. 

         -naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti 

komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se 

prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti. 

  

III. Na zemljištu iz tačke I. rješenja, po 

pravosnažnosti ovog rješenja, a nakon 

dostavljanja dokaza da su izmirene obaveze iz 

tačke II. ovog rješenja, katastarsko knjižni ured 

Općine Fojnica, izvršit će uknjižbu prava 

vlasništva u korist Jovanović Borisa, uz 

istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na tom 

zemljištu. 

 

IV. Jovanović Boris iz Sarajeva izgubit će 

utvrđeno pravo vlasništva na predmetnom 

zemljištu, ukoliko ne plati naknadu kako je 

navedeno u tački II. ovog rješenja. 

 

Obrazloženje 

 

Jovanović Boris iz Sarajeva, podnio je zahtjev da 

se na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom 

zemljištu utvrdi pravo vlasništva u njegovu korist, 

na građevinskom zemljištu u državnoj svojini iz 

tačke I. ovog rješenja, gdje je izgradio zgradu bez 

prava korištenja zemljišta radi građenja. 
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Iz pribavljenog izvješća općinskog organa za 

poslove urbanizma, utvrđeno je da se za izvršenu 

izgradnju objekta na navedenom zemljištu 

naknadno može izdati odobrenje za građenje. 

Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi 

propisani člankom 61. Zakona o građevinskom 

zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi 

pravo vlasništva u korist podnositelja zahtjeva, na 

navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada 

bez prava korištenja radi građenja. 

Obveza podnositelja zahtjeva da plati naknadu za 

građevinsko zemljište utvrđena je sukladna Odluci 

Općinskog vijeća Fojnica. 

 

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali 

se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog 

suda podnošenjem tužbe u roku od 30 dana nakon 

dostavljanja rješenja. 

Tužba se podnosi neposredno sudu u dva 

primjerka. 

 

DOSTAVLJENO:                                                                            

-Podnositelju zahtjeva                                                                     

-Službi za urbanizam, građenje, 

katastar i imovinsko-pravne poslove                                                

-A/a       

                                                                                          

PREDSJEDNICA                                                                        

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

________________________________________ 

Iz pribavljenog izvještaja općinskog organa za 

poslove urbanizma, utvrđeno je da se za izvršenu 

izgradnju objekta na navedenom zemljištu 

naknadno može izdati odobrenje za građenje. 

Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi 

propisani članom 61. Zakona o građevinskom 

zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi 

pravo vlasništva u korist podnosioca zahtjeva, na 

navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada 

bez prava korištenja radi građenja. 

Obaveza podnosioca zahtjeva da plati naknadu za 

građevinsko zemljište utvrđena je u skladu sa 

Odlukom Općinskog vijeća Fojnica. 

 

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali 

se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog 

suda podnošenjem tužbe u roku od 30 dana nakon 

dostavljanja rješenja. 

Tužba se podnosi neposredno sudu u dva 

primjerka. 

 

DOSTAVLJENO:                                                   

-Podnosiocu zahtjeva                                                                     

-Službi za urbanizam, građenje, 

katastar i imovinsko-pravne poslove      

-A/a 

 

PREDSJEDNICA                                                                        

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

________________________________________                            

 

Broj: 01-04-743-7/21  

Fojnica: 8. srpnja 2021. godine  

 

Na temelju članka 61. Zakona o građevinskom 

zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, 

broj: 25/03)  i članka  24. Statuta Općine Fojnica - 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15), rješavajući po zahtjevu 

Josipa Bilića, nastanjen u Kiseljaku, Kuliješ br. 

61. Lepenica, za utvrđivanje prava vlasništva na 

građevinskom zemljištu na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja radi građenja, 

Općinsko vijeće Fojnica, na 5. sjednici održanoj 

8. srpnja 2021. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
 

I. Utvrđuje se pravo vlasništva u korist Josipa 

Bilića iz Kiseljaka, na građevinskom zemljištu na 

SRC „Poljana“ Općina Fojnica na parceli 

označenoj kao k.č.br. 3982/120 K.O. Fojnica 

upisana u k.k.ul.br.2754 ukupne površine 307m2. 

 

II. Josip Bilić dužan u roku od 30 dana od dana 

prijema ovog rješenja platiti naknadu za zemljište 

iz točke I. ovog rješenja: 

Broj: 01-04-743-7/21  

Fojnica: 08.07.2021. godine  

 

Na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom 

zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, 

broj: 25/03)  i člana  24. Statuta općine Fojnica - 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15), rješavajući po zahtjevu Bilić 

Josipa, nastanjen u Kiseljaku, Kuliješ br. 61. 

Lepenica, za utvrđivanje prava vlasništva na 

građevinskom zemljištu na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja radi građenja, 

Općinsko vijeće Fojnica, na 5. sjednici održanoj 

08.07.2021. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
 

I.  Utvrđuje se pravo vlasništva u korist Bilić 

Josipa iz Kiseljaka, na građevinskom zemljištu na 

SRC „Poljana“ Općina Fojnica na parceli 

označenoj kao k.č.br. 3982/120 K.O. Fojnica 

upisana u k.k.ul.br.2754 ukupne površine 307m2. 

 

II.  Bilić Josip je dužan u roku od 30 dana od dana 

prijema ovog rješenja platiti naknadu za zemljište 

iz tačke I. ovog rješenja: 
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         -za dodijeljeno građevinsko zemljište iznos 

od 5.526,00  KM (307m2 x 18,00 KM=5.526,00 

KM/ na žiro račun 3389002208367582 VP 

722431 – Služba za urbanizam, Općine Fojnica. 

         -naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti 

komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se 

prilikom izdavanja urbanističke suglasnosti. 

  

III. Na zemljištu iz točke I. rješenja, po 

pravomoćnosti ovog rješenja, a nakon 

dostavljanja dokaza da su izmirene obveze iz 

točke II. ovog rješenja, katastarsko knjižni ured 

Općine Fojnica, izvršit će uknjižbu prava 

vlasništva u korist Josipa Bilića, uz istovremeno 

brisanje ranije izvršenih upisa na tom zemljištu. 

 

IV. Josip Bilić iz Kiseljaka izgubit će utvrđeno 

pravo vlasništva na predmetnom zemljištu, 

ukoliko ne plati naknadu kako je navedeno u točki 

II. ovog rješenja. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

Josip Bilić iz Kiseljaka, podnio je zahtjev da se na 

temelju članka 61. Zakona o građevinskom 

zemljištu utvrdi pravo vlasništva u njegovu korist, 

na građevinskom zemljištu u državnoj svojini iz 

točke I. ovog rješenja, gdje je izgradio zgradu bez 

prava korištenja zemljišta radi građenja. 

Iz pribavljenog izvješća općinskog organa za 

poslove urbanizma, utvrđeno je da se za izvršenu 

izgradnju objekta na navedenom zemljištu 

naknadno može izdati odobrenje za građenje. 

Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi 

propisani člankom 61. Zakona o građevinskom 

zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi 

pravo vlasništva u korist podnosioca zahtjeva, na 

navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada 

bez prava korištenja radi građenja. 

Obveza podnositelja zahtjeva da plati naknadu za 

građevinsko zemljište utvrđena je sukladno 

Odluci Općinskog vijeća Fojnica. 

 

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali 

se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog 

suda podnošenjem tužbe u roku od 30 dana nakon 

dostavljanja rješenja. 

Tužba se podnosi neposredno sudu u dva 

primjerka. 

 

DOSTAVLJENO:                                                   

-Podnositelju zahtjeva                                                                      

-Službi za urbanizam, građenje, 

katastar i imovinsko-pravne poslove                                                

-A/a                                                                                                 

 

         -za dodijeljeno građevinsko zemljište iznos 

od 5.526,00  KM (307m2 x 18,00 KM=5.526,00 

KM/ na žiro račun 3389002208367582 VP 

722431 – Služba za urbanizam, Općine Fojnica. 

         -naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti 

komunalne infrastrukture – renta, utvrdit će se 

prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti. 

  

III. Na zemljištu iz tačke I. rješenja, po 

pravosnažnosti ovog rješenja, a nakon 

dostavljanja dokaza da su izmirene obaveze iz 

tačke II. ovog rješenja, katastarsko knjižni ured 

Općine Fojnica, izvršit će uknjižbu prava 

vlasništva u korist Bilić Josipa, uz istovremeno 

brisanje ranije izvršenih upisa na tom zemljištu. 

 

IV. Bilić Josip iz Kiseljaka izgubit će utvrđeno 

pravo vlasništva na predmetnom zemljištu, 

ukoliko ne plati naknadu kako je navedeno u tački 

II. ovog rješenja. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

Bilić Josip iz Kiseljaka, podnio je zahtjev da se na 

osnovu člana 61. Zakona o građevinskom 

zemljištu utvrdi pravo vlasništva u njegovu korist, 

na građevinskom zemljištu u državnoj svojini iz 

tačke I. ovog rješenja, gdje je izgradio zgradu bez 

prava korištenja zemljišta radi građenja. 

Iz pribavljenog izvještaja općinskog organa za 

poslove urbanizma, utvrđeno je da se za izvršenu 

izgradnju objekta na navedenom zemljištu 

naknadno može izdati odobrenje za građenje. 

Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi 

propisani članom 61. Zakona o građevinskom 

zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi 

pravo vlasništva u korist podnosioca zahtjeva, na 

navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada 

bez prava korištenja radi građenja. 

Obaveza podnosioca zahtjeva da plati naknadu za 

građevinsko zemljište utvrđena je u skladu sa 

Odlukom Općinskog vijeća Fojnica. 

 

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali 

se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog 

suda podnošenjem tužbe u roku od 30 dana nakon 

dostavljanja rješenja. 

Tužba se podnosi neposredno sudu u dva 

primjerka. 

 

DOSTAVLJENO:                                                   

-Podnosiocu zahtjeva                                                                     

-Službi za urbanizam, građenje, 

katastar i imovinsko-pravne poslove                                                

-A/a                                                                                               
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PREDSJEDNICA                                                                                       

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                     

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

________________________________________          

 

PREDSJEDNICA                                                                                        

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                             

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

______________________________________

Broj: 01-04-743-8/21 

Fojnica:  8. srpnja 2021. godine 

 

Na temelju članka 6. Zakona o koncesijama 

(„Službene novine Kantona Središnja Bosna“, 

broj: 8/09, 6/13, 9/15 i 7/20), članka 24. Statuta 

Općine Fojnica - Prečišćeni tekst („Službene 

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

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica - Prečišćeni 

tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15) Općinsko vijeće Fojnica, na 5. sjednici 

održanoj 8. srpnja 2021. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o izmjeni Rješenja o utvrđivanju liste 

Općinskog vijeća za članove  

Povjerenstva za koncesije 

 

Članak 1. 

 

U Rješenju o utvrđivanju liste Općinskog vijeća 

za članove Povjerenstva za koncesije, broj: 01-04-

663-6/21 od 17. lipnja 2021. godine, u članu 2. 

točka 5. umjesto riječi „Haris Balić - diplomirani 

ekonomista“ treba da stoje riječi „Almir Karalija - 

ing. mašinstva“. 

Članak 2. 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu narednog dana od 

dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                               

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

________________________________________ 

 

Broj: 01-05-743-9/21 

Fojnica: 8. srpnja 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 radu Povjerenstva za 

društvene djelatnosti za 2019. godinu, Općinsko 

vijeće Fojnica, na 5. sjednici održanoj 8. srpnja 

2021. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o neusvajanju Izvješća o radu 

 

Broj: 01-04-743-8/21 

Fojnica: 08.07.2021. godine 

 

Na osnovu člana 6. Zakona o koncesijama 

(„Službene novine Srednjobosanskog kantona“, 

broj: 8/09, 6/13, 9/15 i 7/20), člana 24. Statuta 

Općine Fojnica - Prečišćeni tekst („Službene 

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

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica - Prečišćeni 

tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15) Općinsko vijeće Fojnica,  na 5. sjednici 

održanoj 08.07.2021. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o izmjeni Rješenja o utvrđivanju liste 

Općinskog vijeća za članove  

Komisije za koncesije 

 

Član 1. 

 

U Rješenju o utvrđivanju liste Općinskog vijeća 

za članove Komisije za koncesije, broj: 01-04-

663-6/21 od 17.06.2021. godine, u članu 2. tačka 

5. umjesto riječi „Balić Haris - diplomirani 

ekonomista“ treba da stoje riječi „Karalija Almir - 

ing. mašinstva“. 

Član 2. 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu narednog dana od 

dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                    

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                           

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

________________________________________ 

 

Broj: 01-05-743-9/21 

Fojnica: 08.07.2021. 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 radu Komisije za 

društvene djelatnosti za 2019. godinu, Općinsko 

vijeće Fojnica, na 5. sjednici održanoj 08.07.2021. 

godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o neusvajanju Izvještaja o radu 
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Povjerenstva za društvene djelatnosti za 2019. 

godinu 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica  nije usvojilo Izvješće 

o radu Povjerenstva za društvene djelatnosti za 

2019. godinu, od 29. ožujka 2019. godine, koje je 

sačinilo Povjerenstvo za društvene djelatnosti. 

 

Sastavni dio ovog zaključka je Izvješće o radu 

Povjerenstva za društvene djelatnosti za 2019. 

godinu. 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana 

od dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                          

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

_______________________________________ 

 

Broj: 01-05-743-10/21 

Fojnica: 8. srpnja 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 radu Povjerenstva za 

društvene djelatnosti za 2020. godinu, Općinsko 

vijeće Fojnica, na 5. sjednici održanoj 8. srpnja 

2021. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o neusvajanju Izvješća o radu 

Povjerenstva za društvene djelatnosti za 2020. 

godinu 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica  nije usvojilo Izvješće 

o radu Povjerenstva za društvene djelatnosti za 

2020. godinu, od 5. kolovoza 2020. godine, koje 

je sačinilo Povjerenstvo za društvene djelatnosti. 

 

Sastavni dio ovog zaključka je Izvješće o radu 

Povjerenstva za društvene djelatnosti za 2020. 

godinu. 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana 

od dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                          

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                            

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

________________________________________ 

 

 

Komisije za društvene djelatnosti za 2019. 

godinu 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica  nije usvojilo Izvještaj 

o radu Komisije za društvene djelatnosti za 2019. 

godinu, od 29.03.2019. godine, koji je sačinila 

Komisija za društvene djelatnosti. 

 

Sastavni dio ovog zaključka je Izvještaj o radu 

Komisije za društvene djelatnosti za 2019. 

godinu. 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana 

od dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                   

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

________________________________________ 

 

Broj: 01-05-743-10/21 

Fojnica: 08.07.2021. 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 radu Komisije za 

društvene djelatnosti za 2020. godinu, Općinsko 

vijeće Fojnica, na 5. sjednici održanoj 08.07.2021. 

godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o neusvajanju Izvještaja o radu 

Komisije za društvene djelatnosti za 2020. 

godinu 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica  nije usvojilo Izvještaj 

o radu Komisije za društvene djelatnosti za 2020. 

godinu, od 05.08.2020. godine, koji je sačinila 

Komisija za društvene djelatnosti. 

 

Sastavni dio ovog zaključka je Izvještaj o radu 

Komisije za društvene djelatnosti za 2020. 

godinu. 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana 

od dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                    

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

________________________________________ 
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Broj: 01-05-743-11/21 

Fojnica: 8. srpnja 2021. godine                                                                                        

 

Na temelj članka 24. Statuta Općine Fojnica – 

Prečišćeni tekst („Službene novine općine 

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

Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni tekst 

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

razmatrajući Izvješće o radu Povjerenstva za 

proračun, financije i ekonomska pitanja za 2019. 

godinu, Općinsko vijeće Fojnica, na 5. sjednici 

održanoj 8. srpnja 2021. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o neusvajanju Izvješća o radu 

Povjerenstva za proračun, financije i 

ekonomska pitanja za 2019. godinu 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica  nije usvojilo Izvješće 

o radu Povjerenstva za proračun, financije i 

ekonomska pitanja za 2019. godinu, broj: 01-04-

334/19 od 15. ožujka 2021. godine, koji je 

sačinilo Povjerenstvo za proračun, financije i 

ekonomska pitanja. 

 

Sastavni dio ovog zaključka je Izvješće o radu 

Povjerenstva za proračun, financije i ekonomska 

pitanja za 2019. godinu. 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana 

od dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

________________________________________ 

 

Broj: 01-04-743-12/21 

Fojnica: 8. srpnja 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 radu Povjerenstva za 

prostorno planiranje, uređenje i ekologiju za 2019. 

godinu, Općinsko vijeće Fojnica, na 5. sjednici 

održanoj 8. srpnja 2021. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o radu 

Povjerenstva za prostorno planiranje, uređenje 

i ekologiju za 2019. godinu 

 

 

 

Broj: 01-05-743-11/21 

Fojnica: 08.07.2021. 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 radu Komisije za budžet, 

finansije i ekonomska pitanja za 2019. godinu, 

Općinsko vijeće Fojnica, na 5. sjednici održanoj 

08.07.2021. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o neusvajanju Izvještaja o radu 

Komisije za budžet, finansije i ekonomska 

pitanja za 2019. godine 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica  nije usvojilo Izvještaj 

o radu Komisije za budžet, finansije i ekonomska 

pitanja za 2019. godinu, broj: 01-04-334/19 od 

15.03.2021. godine, koji je sačinila Komisija za 

budžet, finansije i ekonomska pitanja. 

 

 

Sastavni dio ovog zaključka je Izvještaj o radu 

Komisije za budžet, finansije i ekonomska pitanja 

za 2019. godinu. 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana 

od dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                          

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

________________________________________ 

 

Broj: 01-04-743-12/21 

Fojnica: 08.07.2021. 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 radu Komisije za 

prostorno planiranje, uređenje i ekologiju za 2019. 

godinu, Općinsko vijeće Fojnica, na 5. sjednici 

održanoj 08.07.2021. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvještaja o radu 

Komisije za prostorno planiranje, uređenje i 

ekologiju za 2019. godinu 
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I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o radu 

Povjerenstva za prostorno planiranje, uređenje i 

ekologiju za 2019. godinu, od 15. ožujka .2021. 

godine, koje je sačinilo Povjerenstvo za prostorno 

planiranje, uređenje i ekologiju. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o radu 

Povjerenstva za prostorno planiranje, uređenje i 

ekologiju za 2019. godinu. 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana 

od dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

________________________________________ 

 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o radu 

Komisije za prostorno planiranje, uređenje i 

ekologiju za 2019. godinu, od 15.03.2021. godine, 

koji je sačinila Komisija za prostorno planiranje, 

uređenje i ekologiju. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o radu 

Komisije za prostorno planiranje, uređenje i 

ekologiju za 2019. godinu. 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana 

od dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

________________________________________ 

Broj: 01-04-743-13/21 

Fojnica: 8. srpnja 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 financijskom poslovanju 

Javne ustanove za predškolski odgoj i prosvjetu 

djece Fojnica za 2020. godinu, Općinsko vijeće 

Fojnica, na 5. sjednici održanoj 8. srpnja 2021. 

godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o financijskom poslovanju 

Javne ustanove za predškolski odgoj  i 

prosvjetu djece Fojnica za period  

1. siječnja do 31. prosinca  2020. godine 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o 

financijskom poslovanju Javne ustanove za 

predškolski odgoj i prosvjetu djece Fojnica za 

period 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o 

financijskom poslovanju Javne ustanove za 

predškolski odgoj  i prosvjetu djece Fojnica za 

period 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine. 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana 

od dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                      

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                  

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

________________________________________ 

Broj: 01-04-743-13/21 

Fojnica: 08.07.2021. 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 finansijskom poslovanju 

Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i 

obrazovanje djece Fojnica za 2020. godinu, 

Općinsko vijeće Fojnica, na 5. sjednici održanoj 

08.07.2021. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvještaja o finansijsko poslovanju 

Javne ustanove za predškolsko vaspitanje  i 

obrazovanje djece Fojnica za period  

01.01.do 31.12.2020. godine 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o 

finansijskom poslovanju Javne ustanove za 

predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece 

Fojnica za period 01.01. do 31.12.2020. godine. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o 

finansijskom poslovanju Javne ustanove za 

predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece 

Fojnica za period 01.01. do 31.12.2020. godine. 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana 

od dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                         

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                       

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

________________________________________ 
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Broj: 01-04-743-14/21 

Fojnica: 8. srpnja 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 Informaciju o radu Osnovne škole 

„Muhsin Rizvić“ za 2019. godinu i Informaciju o 

radu Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ 

Fojnica za 2019. godinu, Općinsko vijeće Fojnica, 

na 5. sjednici održanoj 8. srpnja 2021. godine, 

donosi 

ZAKLJUČAK 
 

I. Općinsko vijeće Fojnica zadužuje Službu za 

društvene djelatnosti i stambeno komunalne 

poslove da formira radnu grupu stručnih osoba, 

koja će uraditi istraživanje, na temu, koliko djece 

do četrnaest godina ima potrebe za 

kategorizacijom. 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana 

od dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                         

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                     

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

________________________________________ 

 

Broj: 01-04-743-15/21 

Fojnica: 8. srpnja  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  Informaciju Povjerenstva za 

društvene djelatnosti o raspodjeli sredstava iz 

oblasti sporta i kulture po Javnom pozivu od 4. 

svibnja 2021. godine, Općinsko vijeće Fojnica, na 

5. sjednici održanoj 8. srpnja 2021. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
 

I. Općinsko vijeće Fojnica zadužuje Povjerenstvo 

za društvene djelatnosti: 

 

- da uradi novi pravilnik i  kriterije vezano za 

raspodjelu sredstava za sport i kulturu, 

- da obavi širu raspravu vezano za predmetnu 

tematiku sa svim udrugama, te isto predoči 

Općinskom vijeću. 

 

 

Broj: 01-04-743-14/21 

Fojnica: 08.07.2021.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 Informaciju o radu Osnovne škole 

„Muhsin Rizvić“ za 2019. godinu i Informaciju o 

radu Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ 

Fojnica za 2019. godinu, Općinsko vijeće Fojnica, 

na 5. sjednici održanoj 08.07.2021. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
 

I. Općinsko vijeće Fojnica zadužuje Službu za 

društvene djelatnosti i stambeno komunalne 

poslove da formira radnu grupu stručnih osoba, 

koja će uraditi istraživanje, na temu, koliko djece 

do četrnaest godina ima potrebe za 

kategorizacijom. 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana 

od dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                     

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

________________________________________ 

 

Broj: 01-04-743-15/21 

Fojnica: 08.07.2021.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  Informaciju Komisije za društvene 

djelatnosti o raspodjeli sredstava iz oblasti sporta i 

kulture po Javnom pozivu od 04.05.2021. godine, 

Općinsko vijeće Fojnica, na 5. sjednici održanoj 

08.07.2021. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
 

I. Općinsko vijeće Fojnica zadužuje Komisiju za 

društvene djelatnosti: 

 

- da uradi novi pravilnik i  kriterije vezano za 

raspodjelu sredstava za sport i kulturu, 

- da obavi širu raspravu vezano za predmetnu 

tematiku sa svim udruženjima, te isto predoči 

Općinskom vijeću. 
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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.v.r. 

________________________________________ 

 

 

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: 01-04-743-16/21 

Fojnica: 8. srpnja 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 Prijedlog Odluke o imenovanju 

privremenog upravitelja Spomenikom prirode 

„Prokoško jezero“, Općinsko vijeće Fojnica, na 5. 

sjednici održanoj 8. srpnja 2021. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
 

I. Općinsko vijeće Fojnica traži od privremenog 

upravitelja Spomenikom prirode „Prokoško 

jezero“, JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica, da do 31. 

prosinca 2021. godine Općinskom vijeću dostavi 

Izvješće o radu poslovne jedinice „Prokoško 

jezero“. 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana 

od dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                           

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                       

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

________________________________________                                                                          

 

Broj: 01-04-743-16/21 

Fojnica: 08.07.2021.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 Prijedlog Odluke o imenovanju 

privremenog upravitelja Spomenikom prirode 

„Prokoško jezero“, Općinsko vijeće Fojnica, na 5. 

sjednici održanoj 08.07.2021. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
 

I. Općinsko vijeće Fojnica traži od privremenog 

upravitelja Spomenikom prirode „Prokoško 

jezero“, JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica, da do 

31.12.2021. godine Općinskom vijeću dostavi 

Izvještaj o radu poslovne jedinice „Prokoško 

jezero“. 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana 

od dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                       

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

________________________________________ 

Broj: 01-04-743-17/21 

Fojnica: 8. srpnja 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 Informaciju Povjerenstva za 

provođenje natječaja za dodjelu stipendija 

redovitim studentima Općine Fojnica u 

akademskoj 2020/2021, broj: 02-34-390-6/21 od 

6. srpnja 2021. godine, Općinsko vijeće Fojnica, 

na 5. sjednici održanoj 8. srpnja 2021. godine, 

donosi                                                                                                                              

ZAKLJUČAK 
 

Broj: 01-04-743-17/21 

Fojnica: 08.07.2021. 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 Informaciju Komisije za provođenje 

konkursa za dodjelu stipendija redovitim 

studentima Općine Fojnica u akademskoj 

2020/2021, broj: 02-34-390-6/21 od 06.07.2021. 

godine, Općinsko vijeće Fojnica, na 5. sjednici 

održanoj 08.07.2021. godine, donosi                                                                                                    

                              

ZAKLJUČAK 
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I. Općinsko vijeće Fojnica zadužuje  Općinskog 

načelnika da, pored 30 (trideset) stipendija koje će 

se dodijeliti sukladno odredbama Pravilnika o 

utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija 
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 1/20 od 

24. veljače 2020. godine i „Službene novine 

Općine Fojnica“, broj: 2/20 od 7. S rpnja 2020. 

godine), kroz Prijedlog rebalansa Proračunu 

Općine Fojnica za 2021. godinu iznađe sredstva 

na ime stipendiranja i preostala 44 

(četrdesetčetiri) studenta koji su dostavili potpunu 

dokumentaciju u roku, ali zbog ograničenog broja 

stipendija za dodjelu nisu prošli na rang listu. 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana 

od dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                  

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                      

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

________________________________________ 

I. 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 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 1/20 od 

24.02.2020. godine i „Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/20 od 07.07.2020. godine) kroz 

Prijedlog rebalansa Budžeta Općine Fojnica za 

2021. godinu iznađe sredstva na ime stipendiranja 

i preostala 44 (četrdesetčetiri) studenta koji su 

dostavili potpunu dokumentaciju u roku, ali zbog 

ograničenog broja stipendija za dodjelu nisu prošli 

na rang listu. 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana 

od dana objavljivanja u „Službenim novinama“ 

Općine Fojnica. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                  

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                         

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

________________________________________ 
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