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Broj: 01-04-833-24/20
Fojnica: 2. srpnja 2020. godine

Broj: 01-04-833-24/20
Fojnica: 02.07.2020. godine

Na temelju članka 363. stavak 3. Zakona o
stvarnim pravima („Službene novine F BiH“, broj:
66/13 i 100/13), članka 4. Pravilnika o postupku
javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u
vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine,
kantona, općina i gradova („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 17/14) i članka 24. Statuta
općine Fojnica - Prečišćeni tekst („Službene
novine općine Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko
vijeće Fojnica, na 26. sjednici održanoj, 2. srpnja
2020 godine, donosi

Na osnovu člana 363. stav 3. Zakona o stvarnim
pravima („Službene novine F BiH“, broj: 66/13 i
100/13), člana 4. Pravilnika o postupku javnog
konkursa za raspolaganje nekretninama u
vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine,
kantona, općina i gradova („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 17/14) i člana 24. Statuta
općine Fojnica - Prečišćeni tekst („Službene
novine općine Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko
vijeće Fojnica,
na 26. sjednici, održanoj
02.07.2020 godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom

o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom

Članak 1.
Formira se građevinska parcela na katastarskoj
čestici k.č. 2734/2, „Kolovoj“, upisana u KK
uložak 597, KO Fojnica, površine 20 m2, pravo
vlasništva općina Fojnica, za gradnju trafo
stanice.

Član 1.
Formira se građevinska parcela na katastarskoj
čestici k.č. 2734/2, „Kolovoj“, upisana u KK
uložak 597, KO Fojnica, površine 20 m2, pravo
vlasništva općina Fojnica,
za gradnju trafo
stanice.

Članak 2.
Odobrava se prodaja nekretnine neposrednom
pogodbom Javnom poduzeću Elektroprivreda
BiH
d.d.
Sarajevo,
Podružnica
„Elektrodistribucija“, Zenica, za planiranu
gradnju trafo stanice, zemljište iz članka 1. ove
Odluke označeno sa: k.č. 2734/2, „Kolovoj“,
upisana u KK uložak 597, KO Fojnica, površine
20 m2, pravo vlasništva općina Fojnica, sa
pravom nesmetanog prolaza parcelom k.č. 2734/1
za potrebe pristupa trafostanici, kao i za
postavljanje
i
redovno
održavanje
niskonaponskog i visokonaponskog kabla: po
cijeni od 100,00 KM po m2, što ukupno iznosi
2.000,00 KM, uz obvezu isplate cjelokupnog
iznosa kupoprodajne cijene u roku od 15 dana od
dana zaključenja ugovora o kupoprodaji, na žiroračun Općine Fojnica broj: 199 047 000 470 6585,
vrsta prihoda 722 449, općina 030.

Član 2.
Odobrava se prodaja nekretnine neposrednom
pogodbom Javnom preduzeću Elektroprivreda
BiH
d.d.
Sarajevo,
Podružnica
„Elektrodistribucija“, Zenica, za planiranu
gradnju trafo stanice, zemljište iz člana 1. ove
Odluke označeno sa: k.č. 2734/2, „Kolovoj“,
upisana u KK uložak 597, KO Fojnica, površine
20 m2, pravo vlasništva općina Fojnica, sa
pravom nesmetanog prolaza parcelom k.č. 2734/1
za potrebe pristupa trafostanici, kao i za
postavljanje
i
redovno
održavanje
niskonaponskog i visokonaponskog kabla: po
cijeni od 100,00 KM po m2, što ukupno iznosi
2.000,00 KM, uz obavezu isplate cjelokupnog
iznosa kupoprodajne cijene u roku od 15 dana od
dana zaključenja ugovora o kupoprodaji, na žiroračun Općine Fojnica broj: 199 047 000 470 6585,
vrsta prihoda 722 449, općina 030.

Stranica 2
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07.07.2020. godine

Predaju nekretnine iz prethodnog stavka u posjed
kupcu izvršit će Služba za urbanizam, građenje,
katastar
i imovinsko-pravne poslove općine
Fojnica, nakon isplate cjelokupnog iznosa
kupoprodajne cijene i plaćenih troškova postupka.

Predaju nekretnine iz prethodnog stava u posjed
kupcu izvršit će Služba za urbanizam, građenje,
katastar
i imovinsko-pravne poslove općine
Fojnica, nakon isplate cjelokupnog iznosa
kupoprodajne cijene i plaćenih troškova postupka.

Troškove notarske obrade ugovora o kupoprodaji,
pristojbe za uknjižbu i sve ostale troškove koji se
odnose na kupoprodaju nekretnina iz stavka 1.
ovog članka, snosi kupac.

Troškove notarske obrade ugovora o kupoprodaji,
takse za uknjižbu i sve ostale troškove koji se
odnose na kupoprodaju nekretnina iz stava 1.
ovog člana, snosi kupac.

Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime Općine
Fojnica kao prodavcem, na temelju ove Odluke
sa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,
Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica
kao
kupcem, zaključi ugovor o kupoprodaji nekretnina
iz članka 2. ove Odluke, a prema uvjetima iz
članka 2. ove Odluke.

Član 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime Općine
Fojnica kao prodavcem, na osnovu ove Odluke
sa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,
Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica
kao
kupcem, zaključi ugovor o kupoprodaji nekretnina
iz člana 2. ove Odluke, a prema uvjetima iz člana
2. ove Odluke.

Članak 4.
Obvezuje se JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica
da u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja
ove Odluke, uplati troškove postupka u iznosu od
100,00 KM i naknadu za vršenje usluga u iznosu
od 250,00 KM, na žiro-račun općine Fojnica broj:
199 047 000 470 6585 općina - 030, troškovi
postupka - vrsta prihoda 722612, naknada za
vršenje usluga - vrsta prihoda 722516, općina 030,
a dokaz o izvršenoj uplati dužan je dostaviti
Službi za urbanizam, građenje, katastar i
imovinsko-pravne poslove općine Fojnica.

Član 4.
Obavezuje se JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica
da u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja
ove Odluke, uplati troškove postupka u iznosu od
100,00 KM i naknadu za vršenje usluga u iznosu
od 250,00 KM, na žiro-račun općine Fojnica broj:
199 047 000 470 6585 općina - 030, troškovi
postupka - vrsta prihoda 722612, naknada za
vršenje usluga - vrsta prihoda 722516, općina 030,
a dokaz o izvršenoj uplati dužan je dostaviti
Službi za urbanizam, građenje, katastar i
imovinsko-pravne poslove općine Fojnica.

Članak 5.
Za provođenje ove Odluke zadužuju se Općinski
načelnik
i Služba za urbanizam, građenje,
katastar
i imovinsko-pravne poslove općine
Fojnica.

Član 5.
Za provođenje ove Odluke zadužuju se Općinski
načelnik
i Služba za urbanizam, građenje,
katastar
i imovinsko-pravne poslove općine
Fojnica.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
naknadno će biti objavljena u „Službenim
novinama općine Fojnica“.

Član 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
naknadno će biti objavljena u „Službenim
novinama općine Fojnica“.

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: 01-04-833-23/20
Fojnica: 2. srpnja 2020. godine

Broj: 01-04-833-23/20
Fojnica: 02.07.2020. godine

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave Federacije BiH („Službene novine

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne
samouprave Federacije BiH („Službene novine

07.07.2020. godine

__

Službene novine Općine Fojnica

F BiH“, broj 49/06) člana 24. Zakona o
komunalnim djelatnostima („Službene novine
SBK“, broj: 13/13) i članka 24. Statuta općine
Fojnica - Prečišćeni tekst („Službene novine
općine Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće
Fojnica na 26. sjednici, održanoj 2. srpnja 2020.
godine, donosi

__

Broj 2

___

Stranica 3

F BiH, broj 49/06), člana 24. Zakona o
komunalnim djelatnostima („Službene novine
SBK“, broj: 13/13) i člana 24. Statuta općine
Fojnica - Prečišćeni tekst („Službene novine
općine Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće
Fojnica na 26. sjednici, održanoj 02.07.2020.
godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o oslobađanju od plaćanja obveznih naknada u
cilju ublažavanja negativnih ekonomskih
posljedica uzrokovanih epidemijom korona
virusa (COVID-19)

o oslobađanju od plaćanja obaveznih naknada
u cilju ublažavanja negativnih ekonomskih
posljedica uzrokovanih epidemijom korona
virusa (COVID-19)

Članak 1.

Član 1.

Ovom Odlukom pravne i fizičke osobe na
području općine Fojnica, kojima je odlukom
nadležnih organa (kriznih štabova, štabova civilne
zaštite, ministarstava i drugih nadležnih organa)
zbog proglašenja stanja nesreće uzrokovane
pojavom korona virusa (COVID-19) na području
Bosne i Hercegovine obustavljen rad za vrijeme
njenog trajanja, oslobađaju se od plaćanja:
- dijela komunalne naknade, zakupa zemljišta
za ljetne bašte, za vremenski period od 1. ožujka
2020. godine do 31. prosinca 2020. godine,
- prije ugovorenih usluga odvoza otpada, za
mjesec travanj i svibanj 2020. godine, za koje JKP
„Šćona“ d.o.o. Fojnica neće vršiti ispostavu
računa, s obzirom da te usluge pravne i fizičke
osobe nisu ni koristili.

Ovom Odlukom pravna i fizička lica na području
općine Fojnica, kojima je odlukom nadležnih
organa (kriznih štabova, štabova civilne zaštite,
ministarstava i drugih nadležnih organa) zbog
proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom
korona virusa (COVID-19) na području Bosne i
Hercegovine obustavljen rad za vrijeme njenog
trajanja, oslobađaju se od plaćanja:
- dijela komunalne naknade, zakupa zemljišta
za ljetne bašte, za vremenski period od
01.03.2020. godine do 31.12.2020. godine,
- prije ugovorenih usluga odvoza otpada, za
mjesec april i maj 2020. godine, za koje JKP
„Šćona“ d.o.o. Fojnica neće vršiti ispostavu
računa, s obzirom da te usluge pravna i fizička
lica nisu ni koristili.

Članak 2.

Član 2.

U slučaju da su pravne i fizičke osobe iz članka 1.
ove Odluke već izvršile obvezna plaćanja za
navedeni period ista će se računati kao akontacija
uplate za naredni period.

U slučaju da su pravna i fizička lica iz člana 1.
ove Odluke već izvršila obavezna plaćanja
zanavedeni period ista će se računati kao
akontacija uplate za naredni period.

Članak 3.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
naknadno će biti objavljena u „Službenim
novinama općine Fojnica“.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
naknadno će biti objavljena u „Službenim
novinama općine Fojnica“.

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:01-04-833-22/20
Fojnica: 2. srpnja 2020. godine

Broj:01-04-833-22/20
Fojnica: 02.07.2020. godine

Na temelju članka 8. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 49/06), a u vezi sa člankom
19. Zakona o proglašenju Prokoškog jezera

Na osnovu člana 8. Zakona o principima lokalne
samouprave u Federaciji BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 49/06), a u vezi sa članom
19. Zakona o proglašenju Prokoškog jezera

Stranica 4

Službene novine Općine Fojnica

Spomenikom prirode („Službene novine KSB“,
broj: 12/05) i članka 80. Poslovnika Općinskog
vijeća - Prečišćeni tekst („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće Fojnica, na
26. sjednici održanoj 2. srpnja 2020. godine,
donosi

_ _

Broj 2

_ _07.07.2020. godine

Spomenikom prirode („Službene novine SBK“,
broj: 12/05) i člana 80. Poslovnika Općinskog
vijeća - Prečišćeni tekst („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće Fojnica, na
26. sjednici održanoj 02.07.2020. godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o imenovanju privremenog upravitelja
Spomenika prirode „Prokoško jezero“

o imenovanju privremenog upravitelja
Spomenika prirode „Prokoško jezero“

Članak 1.

Član 1.

Ovom Odlukom, u cilju izgradnje partnerskih
odnosa lokalne i kantonalne vlasti, privremeno se
uređuju pitanja zaštite, unapređenja, korištenja i
upravljanja Spomenikom prirode „Prokoško
jezero“ (u daljnjem tekstu: Spomenik prirode), do
donošenja Kantonalnog zakona o davanju na
upravljanje Spomenikom prirode.

Ovom Odlukom, u cilju izgradnje partnerskih
odnosa lokalne i kantonalne vlasti, privremeno se
uređuju pitanja zaštite, unapređenja, korištenja i
upravljanja
Spomenikom prirode „Prokoško
jezero“ (u daljnjem tekstu: Spomenik prirode), do
donošenja Kantonalnog zakona o davanju na
upravljanje Spomenikom prirode.

Članak 2.

Član 2.

Općina je dužna, u suradnji sa Vladom Kantona
Središnja Bosna brinuti o zaštiti, održavanju i
promicanju Spomenika prirode.
Upravljanje Spomenikom prirode mora biti
vođeno sa i pomoću lokalne zajednice kao i da se
samo planiranje nikada ne vrši protiv dugoročnih
interesa Kantona i Općine.

Općina je dužna, u saradnji sa Vladom
Srednjobosanskog kantona brinuti o zaštiti,
održavanju i promicanju Spomenika prirode.
Upravljanje Spomenikom prirode mora biti
vođeno sa i pomoću lokalne zajednice kao i da se
samo planiranje nikada ne vrši protiv dugoročnih
interesa Kantona i Općine.

II. UNUTARNJI RED U PRVOJ
ZAŠTIĆENOJ ZONI SPOMENIKA
PRIRODE

II. UNUTARNJI RED U PRVOJ
ZAŠTIĆENOJ ZONI SPOMENIKA
PRIRODE

Članak 3.

Član 3.

Radi očuvanja neizmijenjenih, iznimnih i
višestrukih prirodnih vrijednosti u Prvoj zoni
zaštićenog područja Spomenika prirode,
zabranjeno je:
- narušavanje ambijentalnih vrijednosti,
- eksploatacija mineralnih sirovina,
- lova i ribolova, osim sanitarnog lova i ribolova,
- sakupljanje ljekovitih biljaka,
- izgradnje svih vrsta objekata,
- narušavanje prirodnog hidrološkog režima,
- prometa vozilima,
- upotreba otvorenog plamena,
-odlaganje
čvrstog
i
tečnog
otpada.
Radi
zaštite
i
očuvanja
geoloških,
geomorfoloških, hidroloških, bioloških i drugih
raznolikosti Privremeni upravitelj je
dužan
organizirat čuvarsku službu u
vremenskom
periodu
svibanj
listopad.
Na području Spomenika prirode zabranjene su
radnje koje mogu prouzrokovati promjene ili
oštećenja na ovom zaštićenom dijelu prirode, te
radnje koje mijenjaju prirodni izgled i narušavaju

Radi očuvanja neizmijenjenih, iznimnih i
višestrukih prirodnih vrijednosti u Prvoj zoni
zaštićenog područja Spomenika prirode,
zabranjeno je:
- narušavanje ambijentalnih vrijednosti,
- eksploatacija mineralnih sirovina,
- lova i ribolova, osim sanitarnog lova i ribolova,
- sakupljanje ljekovitih biljaka,
- izgradnje svih vrsta objekata,
- narušavanje prirodnog hidrološkog režima,
- saobraćaj vozilima,
- upotreba otvorenog plamena,
- odlaganje čvrstog i tečnog otpada.
Radi
zaštite
i
očuvanja
geoloških,
geomorfoloških, hidroloških, bioloških i drugih
raznolikosti Privremeni upravitelj je
dužan
organizirat čuvarsku službu u
vremenskom
periodu
maj
oktobar.
Na području Spomenika prirode zabranjene su
radnje koje mogu prouzrokovati promjene ili
oštećenja na ovom zaštićenom dijelu prirode, te
radnje koje mijenjaju prirodni izgled i narušavaju

07.07.2020. godine

__

Službene novine Općine Fojnica

__

Broj 2

___

Stranica 5

prirodne vrijednosti Spomenika prirode, poput
izgradnje novih objekata, puteva, dalekovoda i
slično.
Članak 4.

prirodne vrijednosti Spomenika prirode, poput
izgradnje novih objekata, puteva, dalekovoda i
slično.
Član 4.

Radi zaštite zaštićenog prostora Spomenika
prirode od onečišćenja, Privremeni upravitelj će,
uz suglasnost općine utvrditi mjesto i vrijeme
privremenog odlaganja komunalnog i kućnog
otpada.
Pravne i fizičke osobe koje koriste vikend objekte
na području Spomenika prirode, te gosti i
posjetitelji, kao i druge osobe dužne su odlagati
otpad na mjestima i na način koji odredi
Privremeni upravitelj.
Posjetitelji mogu svoj otpad neposredno iznositi iz
zaštićenog područja Spomenika prirode.
Privremeni upravitelj je dužan osigurati i označiti
mjesta za odlaganje otpada sukladno ovoj Odluci.
Članak 5.

Radi zaštite zaštićenog prostora Spomenika
prirode od onečišćenja, Privremeni upravitelj će,
uz saglasnost općine utvrditi mjesto i vrijeme
privremenog odlaganja komunalnog i kućnog
otpada.
Pravna i fizička lica koja koriste vikend objekte
na području Spomenika prirode, te gosti i
posjetitelji, kao i druga lica dužna su odlagati
otpad na mjestima i na način koji odredi
Privremeniupravitelj.
Posjetitelji mogu svoj otpad neposredno iznositi iz
zaštićenog područja Spomenika prirode.
Privremeni upravitelj je dužan osigurati i označiti
mjesta za odlaganje otpada u skladu sa ovom
Odlukom.
Član 5.

Na području Spomenika prirode zabranjena je
sječa i pošumljavanje.
Iznimno, na temelju programa zaštite, očuvanja i
održavanja šuma (stručne studije) i uz dopuštenje
Ministarstva, dozvoljena je sanitarna sječa, sječa
uzgojnog karaktera, uzgojni radovi i
pošumljavanje, ako služi za očuvanje i promicanje
očuvanja šumskih zajednica u zaštićenom
području Spomenika prirode.

Na području Spomenika prirode zabranjena je
sječa i pošumljavanje.
Iznimno, na osnovu programa zaštite, očuvanja i
održavanja šuma (stručne studije) i uz dopuštenje
Ministarstva, dozvoljena je sanitarna sječa, sječa
uzgojnog karaktera, uzgojni radovi i
pošumljavanje, ako služi za očuvanje i promicanje
očuvanja šumskih zajednica u zaštićenom
području Spomenika prirode.

III. DOZVOLJENE AKTIVNOSTI U PRVOJ
ZAŠTITNOJ ZONI

III. DOZVOLJENE AKTIVNOSTI U PRVOJ
ZAŠTITNOJ ZONI

Članak 6.

Član 6.

U Prvoj zaštićenoj zoni Spomenika prirode
dopuštene aktivnosti su:
- pašarenja, izuzev u prostoru jezerske aluvijalne
ravni,
- oplemenjivanje - ekološka restauracija
postojećih hidrosistema, i to:
- sanacija Spomenika prirode u smislu
snabdijevanja lokalnog stanovništva pitkom
vodom,
- izgradnja mreže kanalizacionih kolektora,
- izgradnja i odvodnja kanalizacione mreže iz
jezera,
- održavanje javnih parkirališta,
- rekreacija,
- unaprjeđenje infrastrukture za rekreaciju,
- uspostavljanje elektroinstalacija koja će biti
uklopljena u ekološko-prostorni ambijent,
- održavanje čistoće prikupljanjem, odvoženjem i
deponovanjem otpada,
- promet posebnim vozilima, uz odobrenje,

U Prvoj zaštićenoj zoni Spomenika prirode
dopuštene aktivnosti su:
- pašarenja, izuzev u prostoru jezerske aluvijalne
ravni,
- oplemenjivanje – ekološka restauracija
postojećih hidrosistema, i to:
- sanacija Spomenika prirode u smislu
snabdijevanja lokalnog stanovništva pitkom
vodom,
- izgradnja mreže kanalizacionih kolektora,
- izgradnja i odvodnja kanalizacione mreže iz
jezera,
- održavanje javnih parkirališta,
- rekreacija,
- unaprjeđenje infrastrukture za rekreaciju,
- uspostavljanje elektroinstalacija koja će biti
uklopljena u ekološko-prostorni ambijent,
- održavanje čistoće prikupljanjem, odvoženjem i
deponovanjem otpada,
- promet posebnim vozilima, uz odobrenje,
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- upravljanje otpadom bez suvišnog odlaganja
smeća u korpe,
- postavljanje informativnih sadržaja.

- upravljanje otpadom bez suvišnog odlaganja
smeća u korpe,
- postavljanje informativnih sadržaja.

IV. POSJEĆIVANJE, RAZGLEDANJE I
REKREACIJA

IV. POSJEĆIVANJE, RAZGLEDANJE I
REKREACIJA

Članak 7.

Član 7.

Spomenik prirode kao područje s naglašenim
prirodnim, naučnim, kulturnim, odgojnoobrazovnim
i
turističko-rekreativnim
vrijednostima namijenjen je posjećivanju i
razgledavanju.
Privremeni upravitelj, u suradnji sa J.U.
Lječilište „Reumal“ Fojnica i Općinom
donosi program posjećivanja i razgledavanja
kojim se pobliže uređuju moguća mjesta
posjećivanja, istovremeni broj posjetitelja,
način posjećivanja.

Spomenik prirode kao područje s naglašenim
prirodnim, naučnim, kulturnim, odgojnoobrazovnim
i
turističko-rekreativnim
vrijednostima namijenjen je posjećivanju i
razgledavanju.
Privremeni upravitelj, u saradnji sa J.U.
Lječilište „Reumal“ Fojnica i Općinom
donosi program posjećivanja i razgledavanja
kojim se pobliže uređuju moguća mjesta
posjećivanja, istovremeni broj posjetitelja,
način posjećivanja.

Članak 8.

Član 8.

Posjetitelji Spomenika prirode mogu u njega
ući samo na mjestima koja su određena kao
ulazi
u
Spomenik
prirode.
Za ulaz u Spomenik prirode plaća se naknada
Privremenomupravitelju.
Visinu naknade za ulaz u Spomenik prirode
utvrđuje Općina, na prijedlog Privremenog
upravitelja.
Posjetitelji su dužni sačuvati ulaznicu za
vrijeme boravka u zaštićenom području
Spomenika
prirode.

Posjetitelji Spomenika prirode mogu u njega
ući samo na mjestima koja su određena kao
ulazi u Spomenik prirode.
Za ulaz u Spomenik prirode plaća se naknada
Privremenom upravitelju.
Visinu naknade za ulaz u Spomenik prirode
utvrđuje Općina, na prijedlog Privremenog
upravitelja.
Posjetitelji su dužni sačuvati ulaznicu za
vrijeme boravka u zaštićenom području
Spomenika prirode.

Članak 9.

Član 9.

Posjetiteljima Spomenika prirode dopušten je
ulaz motornim vozilima preko Vlaške ravni do
Hrida. Dalje kretanje dozvoljeno je samo bez
motornih vozila uz odobrenje Privremenog
upravitelja.

Posjetiteljima Spomenika prirode dopušten je
ulaz motornim vozilima preko Vlaške ravni do
Hrida. Dalje kretanje dozvoljeno je samo bez
motornih vozila uz odobrenje Privremenog
upravitelja.

Članak 10.

Član 10.

Unutar granica Spomenika prirode Prve
zaštićene zone dozvoljeno je kretanje
posjetiteljima samo na područjima, putevima i
stazama koje su označene i namijenjene
razgledavanju
i
posjećivanju.
Pravce kretanja i mjesta koja se mogu
posjećivati utvrđuje Privremeni upravitelj.
Privremeni upravitelj je dužan osigurati da
pravci kretanja i mjesta koja se mogu
posjećivati budu odgovarajuće označeni.

Unutar granica Spomenika prirode Prve
zaštićene zone dozvoljeno je kretanje
posjetiteljima samo na područjima, putevima i
stazama koje su označene i namijenjene
razgledavanju
i
posjećivanju.
Pravce kretanja i mjesta koja se mogu
posjećivati utvrđuje Privremeni upravitelj.
Privremeni upravitelj je dužan osigurati da
pravci kretanja i mjesta koja se mogu
posjećivati budu odgovarajuće označeni.
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Članak 11.

Član 11.

Kretanje posjetitelja izvan područja i staza iz
članka 10. stavak 1. i 2. ove Odluke
dozvoljeno je samo uz pratnju osoba koje je
ovlastio Privremeni upravitelj.

Kretanje posjetitelja izvan područja i staza iz
člana 10. stav 1. i 2. ove Odluke dozvoljeno je
samo uz pratnju lica koje je ovlastio
Privremeni upravitelj.

Članak 12.

Član 12.

Zabranjeno je prometovanje vozilima na
motorni pogon:
1. od Hrida pravcem iznad Suhog jezera,
2. od Hrida pravcem prema Spomen obilježju
Gerdu Vagneru.
Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka na
putevima iz točke 1., 2. u za to određenim
prilikama i interventnim potrebama, mogu
prometovati motorna vozila samo uz odobrenje
Privremenog upravitelja.

Zabranjeno je prometovanje vozilima na
motorni pogon:
1. od Hrida pravcem iznad Suhog jezera,
2. od Hrida pravcem prema Spomen obilježju
Gerdu Vagneru.
Iznimno od odredbi stava 1. ovoga člana na
putevima iz tačke 1., 2. u za to određenim
prilikama i interventnim potrebama, mogu
prometovati motorna vozila samo uz odobrenje
Privremenog upravitelja.

Članak 13.
Vozila se mogu parkirati na za to određenim i
označenim mjestima.
Privremeni upravitelj će utvrditi i označiti
mjesta za parkiranje motornih vozila.
Zabranjeno je parkiranje vozila na putevima
Spomenika prirode.

Član 13.
Vozila se mogu parkirati na za to određenim i
označenim mjestima.
Privremeni upravitelj će utvrditi i označiti
mjesta za parkiranje motornih vozila.
Zabranjeno je parkiranje vozila na putevima
Spomenika prirode.

Članak 14.

Član 14.

Prometovanje, zaustavljanje i parkiranje
motornih vozila državnih organa, vjerskih
zajednica uredit će se sukladno potrebama tih
organa.
Članak 15.

Prometovanje, zaustavljanje i parkiranje
motornih vozila državnih organa, vjerskih
zajednica uredit će se u skladu sa potrebama
tih organa.
Član 15.

Za regulaciju prometa sukladno ovoj Odluci,
na putevima Spomenika prirode postavljaju se
prometni znakovi, vodeći računa o estetskim
vrijednostima prostora.

Za regulaciju prometa u skladu sa ovom
Odlukom, na putevima Spomenika prirode
postavljaju se prometni znakovi, vodeći računa
o estetskim vrijednostima prostora.

Članak 16.

Član 16.

Kontrolu i reguliranje prometa, kontrolu
vozila, vozača i drugih sudionika u
prometovanju na putevima Spomenika prirode,
u redovnim i izvanrednim prilikama,

Kontrolu i regulisanje prometa, kontrolu
vozila, vozača i drugih sudionika u
prometovanju na putevima Spomenika prirode,
u redovnim i izvanrednim prilikama,
neposredno obavljaju ovlaštena lica.

V. BORAVAK GOSTIJU – KORISNIKA
UGOSTITELJSKO TURISTIČKIH USLUGA

V. BORAVAK GOSTIJU – KORISNIKA
UGOSTITELJSKO TURISTIČKIH USLUGA
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Članak 17.

Član 17.

U zaštićeno područje Spomenika prirode
dolaze osobe koje obavljaju poslove i radne
zadaće za koje su ovlašteni (osobe koje
obavljaju dopuštenu poljoprivrednu djelatnost,
službene osobe i dr.), poslovni suradnici, gostikorisnici ugostiteljskih i turističkih usluga i
posjetitelji - izletnici.

U zaštićeno područje Spomenika prirode
dolaze lica koja obavljaju poslove i radne
zadaće za koje su ovlašteni (lica koja obavljaju
dopuštenu poljoprivrednu djelatnost, službena
lica i dr.), poslovni saradnici, gosti-korisnici
ugostiteljskih i turističkih usluga i posjetitelji izletnici.

Članak 18.

Član 18.

Posjetitelji dolaze na područje Spomenika
prirode u organiziranim grupama ili
pojedinačno.
Članak 19.

Posjetitelji dolaze na područje Spomenika
prirode u organiziranim grupama ili
pojedinačno.
Član 19.

Na području Spomenika prirode zabranjeno je
kampovanje, odnosno logorovanje.
Iznimno, uz dopuštenje Privremenog
upravitelja, može se u određenim slučajevima
odobriti kampovanje odnosno logorovanje
mimo uvjeta utvrđenim stavkom 1. ovoga
članka (npr. istraživačkim grupama).

Na području Spomenika prirode zabranjeno je
kampovanje, odnosno logorovanje.
Iznimno, uz dopuštenje Privremenog
upravitelja, može se u određenim slučajevima
odobriti kampovanje odnosno logorovanje
mimo uvjeta utvrđenim stavom 1. ovoga člana
(npr. istraživačkim grupama).

Članak 20.

Član 20.

Rekreativne aktivnosti dozvoljene su samo na
za to unaprijed predviđenim i označenim
mjestima.
Privremeni upravitelj je dužan osigurati da
mjesta predviđena za rekreaciju budu
odgovarajuće označena.

Rekreativne aktivnosti dozvoljene su samo na
za to unaprijed predviđenim i označenim
mjestima.
Privremeni upravitelj je dužan osigurati da
mjesta predviđena za rekreaciju budu
odgovarajuće označena.

VI. RATARSTVO I STOČARSTVO

VI. RATARSTVO I STOČARSTVO

Članak 21.

Član 21.

Na području Spomenika prirode zabranjena je
uspostava novih poljoprivrednih površina,
izgradnja i uspostava farmi za uzgoj domaćih,
kao i ostalih poljoprivrednih i stočarskih
aktivnosti.
Dozvoljeno je obavljanje tradicionalnog
stočarstva na postojećim poljoprivrednim
površinama,
uzgoj
i
pašarenje.

Na području Spomenika prirode zabranjena je
uspostava novih poljoprivrednih površina,
izgradnja i uspostava farmi za uzgoj domaćih,
kao i ostalih poljoprivrednih i stočarskih
aktivnosti.
Dozvoljeno je obavljanje tradicionalnog
stočarstva na postojećim poljoprivrednim
površinama, uzgoj i pašarenje.

VII. OBAVLJANJE DJELATNOSTI

VII. OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Članak 22.

Član 22.

Na lokalitetu Spomenika prirode dozvoljene
su djelatnosti koje ne ugrožavaju izvornost
prirode i u koje se ne koriste prirodna dobra u

Na lokalitetu Spomenika prirode dozvoljene
su djelatnosti koje ne ugrožavaju izvornost
prirode i u koje se ne koriste prirodna dobra u
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privredne svrhe, uz ishođenje uvjeta zaštite
prirode
koje
utvrđuje
Ministarstvo.
Za obavljanje djelatnosti na području
Spomenika prirode potrebno je odobrenje
Općine.
Za izdavanje odobrenja plaća se naknada čiji
iznos utvrđuje Općina.

privredne svrhe, uz ishođenje uvjeta zaštite
prirode
koje
utvrđuje
Ministarstvo.
Za obavljanje djelatnosti na području
Spomenika prirode potrebno je odobrenje
Općine.
Za izdavanje odobrenja plaća se naknada čiji
iznos utvrđuje Općina.

Članak 23.

Član 23.

Radi prodaje suvenira, razglednica, nakita i
sl., ili radi pružanja jednostavnijih usluga jela i
pića na području Spomenika prirode, mogu se
postavljati kiosci, štandovi, automati za
prodaju sladoleda i slične naprave (privremeni
objekti).
Mjesto, vrstu, uvjete i korisnike prava za
postavljanje privremenih objekata određuje
Privremeni upravitelj na temelju uvjeta zaštite
prirode.
Za korištenje privremenog objekta plaća se
naknada Privremenom upravitelju čiji iznos
utvrđuje Služba za društvene djelatnosti i
stambeno komunalne poslove.

Radi prodaje suvenira, razglednica, nakita i
sl., ili radi pružanja jednostavnijih usluga jela i
pića na području Spomenika prirode, mogu se
postavljati kiosci, štandovi, automati za
prodaju sladoleda i slične naprave (privremeni
objekti).
Mjesto, vrstu, uvjete i korisnike prava za
postavljanje privremenih objekata određuje
Privremeni upravitelj na osnovu uvjeta zaštite
prirode.
Za korištenje privremenog objekta plaća se
naknada Privremenom upravitelju čiji iznos
utvrđuje Služba za društvene djelatnosti i
stambeno komunalne poslove.

VIII. PRIVREMENO UPRAVLJANJE

VIII. PRIVREMENO UPRAVLJANJE

Članak 24.

Član 24.

Privremeno upravljanje Spomenikom prirode,
sukladno Zakonu, Planu upravljanja i drugim
propisima povjerava se Javnom komunalnom
poduzeću „Šćona“ d.o.o. Fojnica, na period od
godinu dana, uz mogućnost produženja, do
donošenja posebnog zakona o davanju
Spomenika prirode na upravljanje od Sabora
Kantona Središnja Bosna.
Članak 25.

Privremeno upravljanje Spomenikom prirode,
u skladu sa Zakonom, Planom upravljanja i
drugim propisima povjerava se Javnom
komunalnom preduzeću „Šćona“ d.o.o.
Fojnica, na period od godinu dana, uz
mogućnost produženja, do donošenja posebnog
zakona o davanju Spomenika prirode na
upravljanje od Skupštine Srednjobosanskog
kantona.
Član 25.

Privremeni
upravitelj
obavlja
poslove
upravaljanja, provođenje mjera zaštite,
sukladno Planu upravljanja Spomenikom
prirode i vrši promociju zaštičenog područja u
svrhu razvoja rekreativno turističke funkcije
sukladno ciljevima zaštite.

Privremeni upravitelj obavlja poslove
upravaljanja, provođenje mjera zaštite, u
skladu sa Planom upravljanja Spomenikom
prirode i vrši promociju zaštićenog područja u
svrhu razvoja rekreativno turističke funkcije u
skladu sa ciljevima zaštite.

Članak 26.

Član 26.

Upravljanje zaštićenim područjem provodi se
na temelju Plana upravljanja Spomenikom
prirode kojeg donosi Općinsko vijeće na
prijedlog Privremenupravitelja.

Upravljanje zaštićenim područjem provodi
sena osnovu Plana upravljanja Spomenikom
prirode kojeg donosi Općinsko vijeće na
prijedlog Privremenog upravitelja.
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Članak 27.

Član 27.

Plan upravljana utvrđuje se sa ciljem
specifikacije i analize problema u prostoru,
detaljan opis mjera zaštite, aktivnosti za
postizanje ciljeva, određivanje prioriteta u
izvođenju aktivnosti i vremenskog rasporeda i
procjene potrebnih sredstava.
Planom upravljanja određuje se vizija razvoja
područja, zbog čega je potrebno da sadrži
razvojne i strategijske ciljeve Kantona
Središnja Bosna i općine Fojnica.

Plan upravljana utvrđuje se sa ciljem
specifikacije i analize problema u prostoru,
detaljan opis mjera zaštite, aktivnosti za
postizanje ciljeva, određivanje prioriteta u
izvođenju aktivnosti i vremenskog rasporeda i
procjene potrebnih sredstava.
Planom upravljanja određuje se vizija razvoja
područja, zbog čega je potrebno da sadrži
razvojne
i
strategijske
ciljeve
Srednjobosanskog kantona i općine Fojnica.

IX. FINANCIRANJE

IX. FINANSIRANJE

Članak 28.

Član 28.

Privremeni upravitelj Spomenikom prirode
obezbjeđuje sredstva za obavljanje svojih
aktivnosti iz sljedećih izvora:
a) ostvareni prihodi Upravitelja,
b) grantovi,
c) donacije i subvencije
d) drugi izvori.

Privremeni upravitelj Spomenik prirode
obezbjeđuje sredstva za obavljanje svojih
aktivnosti iz sljedećih izvora:
a) ostvareni prihodi Upravitelja,
b) grantovi,
c) donacije i subvencije
d) drugi izvori.

Općina će na godišnjem nivou subvencionirati
aktivnosti Privremenog upravitelja na zaštititi,
održavanju i promicanju Spomenika prirode, a
Privremeni upravitelj je dužan poštovati
odredbe Zakona o javnim nabavkama u
slučajevima kada nabavlja robu ili kada
dodjeljuje subvencionirani ugovor drugim
fizičkim ili pravnim osobama.

Općina će na godišnjem nivou subvencionirati
aktivnosti Privremenog upravitelja na zaštititi,
održavanju i promicanju Spomenika prirode, a
Privremeni upravitelj je dužan poštovati
odredbe Zakona o javnim nabavkama u
slučajevima kada nabavlja robu ili kada
dodjeljuje subvencionirani ugovor drugim
fizičkim ili pravnim licima.

Članak 29.

Član 29.

Privremeni upravitelj dužan je izraditi godišnji
Plan aktivnosti i Plan financiranja za
obavljanje djelatnosti, sukladno Planu
upravljanja Spomenikom prirode, do kraja
prosinca tekuće godine za narednu godinu i
dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje.

Privremeni upravitelj dužan je izraditi godišnji
Plan aktivnosti i Plan finansiranja za
obavljanje djelatnosti, u skladu sa Planom
upravljanja Spomenikom prirode, do kraja
decembra tekuće godine za narednu godinu i
dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje.

Članak 30.

Član 30.

Plan aktivnosti i Plan financiranja odobrava
Općinsko vijeće, najkasnije 60 dana od dana
prijema planova.

Plan aktivnosti i Plan finansiranja odobrava
Općinsko vijeće, najkasnije 60 dana od dana
prijema planova.

Članak 31.

Član 31.

Prihodima i rashodima koji se obezbjede za
obavljanje aktivnosti upravljanja

Prihodima i rashodima koji se obezbjede za
obavljanje aktivnosti upravljanja
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Spomenikom prirode sukladno usvojenom
Planu financiranja i Planu upravljanja upravlja
i raspolaže Privremeni upravitelj.

Spomenikoom prirode u skladu sa usvojenim
planom finansiranja i Planom upravljanja
upravlja i raspolaže Privremeni upravitelj.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Član 32.

Donošenjem ove Odluke prestaje da važi
Odluka o imenovanju Privremenog upravitelja
broj: 01-05-476-6/14, od 24. travnja 2014.
godine.
Članak 33.

Donošenjem ove Odluke prestaje da važi
Odluka o imenovanju Privremenog upravitelja
broj: 01-05-476-6/14, od 24.04.2014 godine.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenim novinama
općine Fojnica“.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenim novinama
općine Fojnica“.

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: 01-04-833-9/20
Fojnica: 2. srpnja 2020. godine

Broj: 01-04-833-9/20
Fojnica: 02.07.2020. godine

Na temelju članka 40. Zakona o prostornom
uređenju („Službene novine KSB“, broj:
11/14) i članka 24. Statuta općine Fojnica Prečišćeni tekst („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće Fojnica,
na 26. sjednici održanoj 2. srpnja 2020. godine,
donosi

Na osnovu člana 40. Zakona o prostornom
uređenju („Službene novine SBK“, broj:
11/14) i člana 24. Statuta općine Fojnica Prečišćeni tekst („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće Fojnica,
na 26. sjednici održanoj 02.07.2020. godine,
donosi

Član 33.

ODLUKU

ODLUKU

o utvrđivanju Prednacrta izmjena i dopuna
Regulacijskog plana „Fojnica ul. Mehmeda
Spahe“

o utvrđivanju Prednacrta izmjena i dopuna
Regulacionog plana „Fojnica ul. Mehmeda
Spahe“

Članak 1.

Član 1.

Utvrđuje se Prednacrt Regulacijskog plana
„Fojnica ul. Mehmeda Spahe u daljem tekstu:
Plan.
Članak 2.

Utvrđuje se Prednacrt Regulacionog plana
„Fojnica ul. Mehmeda Spahe“ u daljem tekstu:
Plan.
Član 2.

Prednacrt izmjene i dopune Plana sastoji se
od tekstualnog i grafičkog dijela.

Prednacrt izmjene i dopune Plana sastoji se
od tekstualnog i grafičkog dijela.

Članak 3.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana donošenja, a naknadno će biti objavljena
u „Službenim novinama općine Fojnica“.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana donošenja, a naknadno će biti objavljena
u „Službenim novinama općine Fojnica“.
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Broj 2

__

07.07.2020. godine

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: 01-04-833-4/20
Fojnica: 2. srpnja 2020. godine

Broj: 01-04-833-4/20
Fojnica: 02.07.2020. godine

Na temelju članka 24. Statuta općine Fojnica Prečišćen tekst („Službene novine općine
Fojnica, broj: 2/15) i članka 80. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica - Prečišćen tekst
(„Službene novine općine Fojnica, broj: 2/15),
Općinsko vijeće Fojnica na 26. sjednici,
održanoj 2. srpnja 2020. godine, donosi

Na osnovučlana 24. Statuta općine Fojnica Prečišćen tekst („Službene novine općine
Fojnica, broj: 2/15) i člana 80. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica - Prečišćen tekst
(„Službene novine općine Fojnica, broj: 2/15),
Općinsko vijeće Fojnica na 26. sjednici,
održanoj 02.07.2020. godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

i izmjeni Pravilnika o kriterijima
za dodjelu stipendija

i izmjeni Pravilnika o kriterijima
za dodjelu stipendija

Članak 1.

Član 1.

U Pravilniku o kriterijima za dodjelu
stipendija, broj: 01-04-219-11/20 od 20.
veljače 2020. godine,
u Odjeljku IV.
KRITERIJI, briše se točka 3. koja glasi:
„3. Broj studenata iz iste porodične
zajednice
Pravo na stipendiju može ostvariti jedan
student iz porodice.“

U Pravilniku o kriterijima za dodjelu
stipendija,
broj:
01-04-219-11/20
od
20.02.2020. godine,
u Odjeljku IV.
KRITERIJI, briše se tačka 3. koja glasi:
„ 3. Broj studenata iz iste porodične
zajednice
Pravo na stipendiju može ostvariti jedan
student iz porodice.“

Dosadašnja točka 4. postaje točka 3.

Dosadašnja tačka 4. postaje tačka 3.

Članak 2.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a naknadno će biti objavljena u „Službenim
novinama općine Fojnica“.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a naknadno će biti objavljena u „Službenim
novinama općine Fojnica“.

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:01-04-833-8/20
Fojnica: 2. srpnja 2020. godine

Broj:01-04-833-8/20
Fojnica: 2. srpnja 2020. godine

Na temelju članka 13. stavak 2. alineja 17.
Zakona o načelima lokalne samouprave u
Federaciji BiH („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 49/06), članka 24. točka 29.
Statuta općine Fojnica - Prečišćeni tekst
(„Službene novine općine Fojnica“, broj: 2/15)
i članka 105. Poslovnika Općinskog vijeća
Fojnica - Prečišćeni tekst („Službene novine

Na osnovu člana 13. stav 2. alineja 17. Zakona
o principima lokalne samouprave u Federaciji
BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:
49/06), člana 24. tačka 29. Statuta općine
Fojnica - Prečišćeni tekst („Službene novine
općine Fojnica“, broj: 2/15) i člana 105.
Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica Prečišćeni
tekst
(„Službene
novine

07.07.2020. godine

__ _ Službene novine Općine Fojnica ____

općine Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće
Fojnica na 26. sjednici, održanoj 2. srpnja
2020. godine, donosi

Broj 2 ____ Stranica 13

općine Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće
Fojnica na 26. sjednici, održanoj 02.07.2020.
godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o dopuni Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica

o dopuni Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica

Članak 1.
U Poslovniku Općinskog vijeća Fojnica Prečišćeni tekst, broj: 01-02-367/15 od 11.
ožujka 2015. godine, iza članka 49. dodaje se
novi članak 49a, koji glasi:

Član 1.
U Poslovniku Općinskog vijeća Fojnica Prečišćeni tekst, broj: 01-02-367/15 od
11.03.2015. godine, iza člana 49. dodaje se
novi član 49a, koji glasi:

„Članak 49a.
Izuzetno, u okolnostima po javnu sigurnost i
sigurnost građana širih razmjera, elementarnih
nepogoda, velikih šteta na imovinu, epidemija,
i slično, Kolegij Općinskog vijeća može
predložiti predsjedavajućem i predsjednicima
radnih tijela Općinskog vijeća, da se sjednica
Vijeća, Kolegija i radnih tijela Vijeća održi
telefonskim putem (SMS porukom) ili online
korištenjem informacijskog sistema koji
podržava prijenos video konferencije ili
aplikacija, programa i drugih elektronskih
platformi za direktnu glasovnu i video
komunikaciju.
Rezultate glasovanja (za, protiv i suzdržan),
date putem SMS poruke ili online korištenjem
informacijskog sistema koji podržava prijenos
video konferencije ili aplikacija, programa i
drugih elektronskih platformi za direktnu
glasovnu i video komunikaciju, utvrđuje
predsjednik radnih tijela i Općinskog vijeća uz
asistenciju Stručne službe Općinskog vijeća.

„Član 49a.
Izuzetno, u okolnostima po javnu sigurnost i
sigurnost građana širih razmjera, elementarnih
nepogoda, velikih šteta na imovinu, epidemija,
i slično, Kolegij Općinskog vijeća može
predložiti predsjedavajućem i predsjednicima
radnih tijela Općinskog vijeća, da se sjednica
Vijeća, Kolegija i radnih tijela Vijeća održi
telefonskim putem (SMS porukom) ili online
korištenjem informacijskog sistema koji
podržava prijenos video konferencije ili
aplikacija, programa i drugih elektronskih
platformi za direktnu glasovnu i video
komunikaciju.
Rezultate glasanja (za, protiv i suzdržan), date
putem SMS poruke ili online korištenjem
informacijskog sistema koji podržava prijenos
video konferencije ili aplikacija, programa i
drugih elektronskih platformi za direktnu
glasovnu i video komunikaciju, utvrđuje
predsjednik radnih tijela i Općinskog vijeća uz
asistenciju Stručne službe Općinskog vijeća.

U slučajevima održavanja sjednica Općinskog
vijeća, Kolegija i radnih tijela Vijeća na način
iz stavka (1) ovog članka, poziv za sjednicu sa
prijedlogom dnevnog reda i materijalima
dostavljaju se elektronskim putem.
Zapisnici sa sjednica vrše se na temelju
elektronske pošte. Sastavni dio zapisnika su
izjašnjenja vijećnika, rezultati glasovanja i
doneseni tekstovi akata i zaključaka.

U slučajevima održavanja sjednica Općinskog
vijeća, Kolegija i radnih tijela Vijeća na način
iz stava (1) ovog člana, poziv za sjednicu sa
prijedlogom dnevnog reda i materijalima
dostavljaju se elektronskim putem.
Zapisnici sa sjednica vrše se na osnovu
elektronske pošte. Sastavni dio zapisnika su
izjašnjenja vijećnika, rezultati glasanja i
doneseni tekstovi akata i zaključaka.

Na sva ostala pitanja iz stavka (1) i (2) ovog
članka, primjenjivat će se odredbe Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica.“

Na sva ostala pitanja iz stava (1) i (2) ovog
člana, primjenjivat će se odredbe Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica.“

Članak 2.
Ova Odluka stupa nasnagu narednog dana od

Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od
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_

Broj 2

__

07.07.2020. godine

dana donošenja, a naknadno će biti objavljena
u „Službenim novinama općine Fojnica“.

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
_____________________________________

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd.s.r.
_____________________________________

Broj: 01-04-833-19/20
Fojnica: 2. srpnja 2020. godine

Broj: 01-04-833-19/20
Fojnica: 02.07.2020. godine

Na temelju članka 24. Statuta općine Fojnica Prečišćeni tekst („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 2/15) i članka 80. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica - Prečišćeni tekst
(„Službene novine općine Fojnica“, broj:
2/15), razmatrajući Odluku Upravnog vijeća
Lječilišta „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,
Općinsko vijeće Fojnica, na 26. sjednici
održanoj 2. srpnja 2020. godine, donosi

Na osnovu člana 24. Statuta općine Fojnica Prečišćeni tekst („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 2/15) i člana 80. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica - Prečišćeni tekst
(„Službene novine općine Fojnica“, broj:
2/15), razmatrajući Odluku Upravnog odbora
Lječilišta „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,
Općinsko vijeće Fojnica, na 26. sjednici
održanoj 02.07.2020. godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

Članak 1.

Član 1.

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.

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.

Članak 2.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a naknadno će biti objavljena u „Službenim
novinama općine Fojnica“.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a naknadno će biti objavljena u „Službenim
novinama općine Fojnica“.

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: 01-04-833-20/20
Fojnica: 2. srpnja 2020. godine

Broj: 01-04-833-20/20
Fojnica: 02.07.2020. godine

Na temelju članka 24. Statuta općine Fojnica Prečišćeni tekst („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 2/15) i članka 80. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica - Prečišćeni tekst
(„Službene novine općine Fojnica“, broj:
2/15), razmatrajući Odluku Upravnog vijeća

Na osnovu člana 24. Statuta općine Fojnica Prečišćeni tekst („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 2/15) i člana 80. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica - Prečišćeni tekst
(„Službene novine općine Fojnica“, broj:
2/15), razmatrajući Odluku Upravnog odbora

07.07.2020. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 2

Stranica 15

Lječilišta „Reumal“ Fojnica o potpisivanju
Ugovora sa Razvojnom bankom Federacije BiH o
reprogramu kredita broj: R-222-1-6200-VIII/19
od 26. srpnja 2019. godine (stari broj: DK-162144-9784-VII/15 od 28. kolovoza 2015. godine)
Općinsko vijeće Fojnica, na 26. sjednici održanoj
2. srpnja 2020. godine, donosi

Lječilišta „Reumal“ Fojnica o potpisivanju
Ugovora sa Razvojnom bankom Federacije BiH o
reprogramu kredita broj: R-222-1-6200-VIII/19
od 26.07.2019. godine (stari broj: DK-162-1449784-VII/15 od 28.08.2015. godine),Općinsko
vijeće Fojnica, na 26. sjednici održanoj
02.07.2020. godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

Članak 1.

Član 1.

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 koronavirusa, gdje kao kolateral može
koristiti već založene nekretnine kod Razvojne
banke Federacije BiH.

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
koronavirusa, gdje kao kolateral može koristiti
već založene nekretnine kod Razvojne banke
Federacije BiH.

Članak 2.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
naknadno će biti objavljena u „Službenim
novinama općine Fojnica“.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
naknadno će biti objavljena u „Službenim
novinama općine Fojnica“.

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: 01-04-833-21/20
Fojnica: 2. srpnja 2020. godine

Broj: 01-04-833-21/20
Fojnica: 02.07.2020. godine

Na temelju članka 24. Statuta općine Fojnica Prečišćeni tekst („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 2/15) i članka 80. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica - Prečišćeni tekst
(„Službene novine općine Fojnica“, broj: 2/15),
razmatrajući Odluku Upravnog vijeća Lječilišta
„Reumal“ Fojnica o potpisivanju Sporazuma o
odgođenom plaćanju dužnih javnih prihoda sa
Poreznom upravom Federacije BiH, Općinsko
vijeće Fojnica, na 26. sjednici održanoj 2. srpnja
2020. godine, donosi

Na osnovu člana 24. Statuta općine Fojnica Prečišćeni tekst („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 2/15) i člana 80. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica - Prečišćeni tekst
(„Službene novine općine Fojnica“, broj: 2/15),
razmatrajući Odluku Upravnog odbora Lječilišta
„Reumal“ Fojnica o potpisivanju Sporazuma o
odgođenom plaćanju dužnih javnih prihoda sa
Poreznom upravom Federacije BiH, Općinsko
vijeće Fojnica, na 26. sjednici održanoj
02.07.2020. godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

Članak 1.

Član 1.

Općinsko vijeće Fojnica daje suglasnost

Općinsko vijeće Fojnica daje saglasnost
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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.

Lječilištu „Reumal“ Fojnica o potpisivanju
Sporazuma sa Poreznom upravom Federacije
BiH, o odgođenom plaćanju dužnih javnih
prihoda, nastalih po osnovu doprinosa za
penzijsko i invalidsko osiguranje, uz zalaganje
već založenih nekretnina.

Članak 2.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a naknadno će biti objavljena u „Službenim
novinama općine Fojnica“.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a naknadno će biti objavljena u „Službenim
novinama općine Fojnica“.

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: 01-04-833-10/20
Fojnica: 2. srpnja 2020. godine

Broj: 01-04-833-10/20
Fojnica: 02.07.2020. 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
Odluku o utvrđivanju Prednacrta izmjena i
dopuna Regulacijskog plana „Fojnica ul.
Mehmeda Spahe“, na 26. sjednici održanoj 2.
srpnja 2020. godine, donosi

Na osnovu člana 24. Statuta općine Fojnica Prečišćeni tekst („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 2/15) i člana 87. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica - Prečišćeni tekst
(„Službene novine općine Fojnica“, broj:
2/15), Općinsko vijeće Fojnica, razmatrajući
Odluku o utvrđivanju Prednacrta izmjena i
dopuna Regulacionog plana „Fojnica ul.
Mehmeda Spahe“, na 26. sjednici održanoj
02.07.2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

I. Općinsko vijeće Fojnica zadužuje nadležnu
službu da izradi Nacrt izmjena i dopuna
Regulacijskog plana „Fojnica ul. Mehmeda
Spahe“ na način što će:

I. 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.

- 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.

II. Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a naknadno će biti objavljen u „Službenim
novinama općine Fojnica“.

II. Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a naknadno će biti objavljen u „Službenim
novinama općine Fojnica“.

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: 01-04-833-3/20
Fojnica: 2. srpnja 2020. godine

Broj: 01-04-833-3/20
Fojnica:02.07.2020. godine

07.07.2020. godine

Službene novine Općine Fojnica
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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 provedenom natječaju
za dodjelu stipendija redovnim studentima općine
Fojnica za akademsku 2019/2020, broj: 02-34361-3/20 od 25. lipnja 2020. godine, podnesenu
od Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Fojnica,
na 26. sjednici održanoj 2. srpnja 2020. godine,
donosi

Na osnovu člana 24. Statuta općine Fojnica Prečišćeni tekst („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 2/15) i člana 87. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica - Prečišćeni tekst
(„Službene novine općine Fojnica“, broj: 2/15),
razmatrajući Informaciju o provedenom konkursu
za dodjelu stipendija redovnim studentima općine
Fojnica za akademsku 2019/20200, broj: 02-34361-3/20 od 25.06.2020. godine, podnesenu od
Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Fojnica, na
26. sjednici održanoj 02.07.2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

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, broj:
01-04-219-11/20 od 20. veljače 2020. godine, u
Proračunu općine Fojnica za 2020. godinu, sa
konta 613999 – proračunska 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.

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, 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.

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a bit će objavljen u „Službenim
novinama općine Fojnica“.

II. Ovaj 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.
________________________________________

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vanja Oroz Jukić dipl. log. i surd.s.r
_______________________________________

Broj: 01-04-833-5/20
Fojnica: 2. srpnja 2020. godine

Broj: 01-04-833-5/20
Fojnica: 02.07.2020. 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
2019. godine, Općinsko vijeće Fojnica, na 26.
sjednici održanoj 2. srpnja 2020. godine, donosi

Na osnovu članaa 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 Budžet općine
Fojnica za period: 01.01. - 31.12.2019. godine,
Općinsko vijeće Fojnica, na 26. sjednici održanoj
02.07.2020. godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna
općine Fojnica za period:
1. siječnja - 31. prosinca 2019. godine

o usvajanju Izještaja o izvršenju Budžeta
općine Fojnica za period:
01.01.- 31.12.2019. godine

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o
izvršenju Proračuna općine Fojnica za period:

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
izvršenju Budžeta općine Fojnica za period:
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Broj 2 __ ____07.07.2020. godine

1. siječnja - 31. prosinca 2019. godine.

01.01. - 31.12.2019. godine.

Sastavni dio ove Odluke je Izvješće o izvršenju
Proračuna općine Fojnica za period: 1. siječnja 31. prosinca 2019. godine, broj: 02-11-637/20 od
18. lipnja 2020. godine.

Sastavni dio ove Odluke je Izvještaj o izvršenju
Budžeta općine Fojnica za period: 01.01.31.12.2019. godine, broj: 02-11-637/20 od
18.06.2020. godine.

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu drugog dana od
dana objavljivanja u „Službenim novinama općine
Fojnica“.

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu drugog dana od
dana objavljivanja u „Službenim novinama općine
Fojnica“.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vanja Oroz Jukić, dipo. log i surd.v.r.
________________________________________

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vanja Oroz Jukić, dipol. log i surd.s.r.
________________________________________

Broj: 01-04-833-6/20
Fojnica: 2.srpnja 2020. godine

Broj: 01-04-833-6/20
Fojnica: 02.07.2020. 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. ožujka
2020. godine, Općinsko vijeće Fojnica, na 26.
sjednici održanoj 2. srpnja 2020. godine, donosi

Na osnovu člana 24. Statuta općine Fojnica Prečišćeni tekst („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 2/15) i člana 87. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni tekst
(„Službene novine općine Fojnica“, broj: 2/15),
razmatrajući Izvještaj o izvršenju Budžeta općine
Fojnica za period: 01.01.- 31.03.2020. godine,
Općinsko vijeće Fojnica, na 26. sjednici održanoj
02.07.2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju
Proračuna općine Fojnica
za period 1. siječnja - 31. ožujka 2020. godine

o usvajanju Izvještaja o izvršenju
Budžeta općine Fojnica
za period 01.01.- 31.03.2020. godine

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o
izvršenju Proračuna općine Fojnica za period: 1.
siječnja - 31. ožujka 2020. godine.

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
izvršenju Budžeta općine Fojnica za period:
01.01.- 31.03.2020. godine.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o
izvršenju Proračuna općine Fojnica za period: 1.
siječnja - 31. ožujka 2020. godine, broj: 02-14639/20 od 19. lipnja 2020. godine.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o
izvršenju Budžeta općine Fojnica za period:
01.01.- 31.03.2020. godine, broj: 02-14-639/20 od
19.06.2020. godine.

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu drugog dana od
dana objavljivanja u „Službenim novinama općine
Fojnica“.

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.
_____________________________________

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd.s.r.
________________________________________

Broj: 01-04-833-7/20
Fojnica: 2. srpnja 2020. godine

Broj: 01-04-833-7/20
Fojnica: 2. srpnja 2020. godine

Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave („Službene novine Federacije BIH“,
broj: 49/06 i 51/09), članka 25. do 38. Zakona o

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne
samouprave („Službene novine Federacije BIH“,
broj: 49/06 i 51/09), člana 25. do 38. Zakona o

07.07.2020. godine

Službene novine Općine Fojnica
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proračunima u Federaciji BiH („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14,
13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), 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
Izmjene i dopune Proračuna općine Fojnica za
period od 1. siječnja - 31. prosinca 2020.
godine, Općinsko vijeće Fojnica, na 26.
sjednici održanoj 2. srpnja 2020. godine,
donosi

budžetima
u Federaciji BiH („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14,
13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), 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
Izmjene i dopune Budžeta općine Fojnica za
period od 01.01. - 31.12.2020. godine,
Općinsko vijeće Fojnica, na 26. sjednici
održanoj 02.07.2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Izmjena i dopuna Proračuna
općine Fojnica za period
od 1. siječnja - 31. prosinca 2020. godine

o utvrđivanju Izmjena i dopuna
Budžeta općine Fojnica za period
od 01.01. - 31.12.2020. godine

I. Općinsko vijeće Fojnica utvrđuje Izmjene i
dopune Proračuna općine Fojnica za period od
1. siječnja - 31. prosinca 2020. godine, u
iznosu od 3.820.000,00 KM, koji se sastoji od:

I. Općinsko vijeće Fojnica utvrđuje Izmjene i
dopune Budžeta općine Fojnica za period od
01.01. - 31.12.2020. godine, u iznosu od
3.820.000,00 KM, koji se sastoji od:

-UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAK-3.820. 000,00 KM
-UKUPNIH RASHODA I IZDATAKA-3.820. 000,00 KM
-Pokriće rashoda iz ranijih godina
- 0,00 KM

-UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA -3.820. 000,00 KM
-UKUPNIH RASHODA I IZDATAKA-3.820. 000,00 KM
-Pokriće rashoda iz ranijih godina
-0,00 KM

Sastavni dio ovog Zaključka su Izmjene i
dopune Proračuna općine Fojnica za period od
1. siječnja - 31. prosinca 2020. godine, broj:
02-14-640/20 od 19. lipnja 2020. 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.v.r.
_____________________________________
Broj: 01-04-833-16/20
Fojnica: 2. srpnja 2020. godine
Na temelju članka 24. Statuta općine Fojnica Prečišćeni tekst („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 2/15) i članka 87. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica - Prečišćeni tekst
(„Službene novine općine Fojnica“, broj:
2/15), razmatrajući Izvješće o radu Lječilišta
„Reumal“ Fojnica za period 1. siječnja - 31.
prosinca 2019. godine, Općinsko vijeće
Fojnica, na 26. sjednici održanoj 2. srpnja
2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu

Sastavni dio ovog Zaključka su Izmjene i
dopune Budžeta općine Fojnica za period od
01.01. - 31.12.2020. godine, broj: 02-14640/20 od 19.06.2020. 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: 01-04-833-16/20
Fojnica: 02.07.2020. 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 Lječilišta
„Reumal“ Fojnica za period 01.01. 31.12.2019. godine, Općinsko vijeće Fojnica,
na 26. sjednici održanoj 02.07.2020. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvještaja o radu
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Broj 2____07.07.2020. godine

Lječilišta „Reumal“ Fojnica
za period 1. siječnja - 31. prosinca 2019.
godine

Lječilišta „Reumal“ Fojnica
za period 01.01. – 31.12.2019.
godine

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o
radu Lječilišta „Reumal“ Fojnica za period 1.
siječnja - 31. prosinca 2019. godinu.

I.Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
radu Lječilišta „Reumal“ Fojnica za period
01.01. – 31.12.2019. godinu.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o radu
Lječilišta „Reumal“ Fojnica za period 1.
siječnja - 31. prosinca 2019. godine.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o radu
Lječilišta „Reumal“ Fojnica za period 01.01. –
31.12.2019. godine.

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu drugog
dana od dana objavljivanja u „Službenim
novinama općine Fojnica“.

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.
_____________________________________

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd.s.r.
____________________________________

Broj: 01-04-833-18/20
Fojnica: 2. srpnja 2020. godine

Broj: 01-04-833-18/20
Fojnica: 02.07.2020. 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 Plan i program rada
Lječilišta „Reumal“ Fojnica za 2020. godinu,
Općinsko vijeće Fojnica, na 26. sjednici
održanoj 2. srpnja 2020. godine, donosi

Na osnovu člana 24. Statuta općine Fojnica Prečišćeni tekst („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 2/15) i člana 87. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica - Prečišćeni tekst
(„Službene novine općine Fojnica“, broj:
2/15), razmatrajući Plan i program rada
Lječilišta „Reumal“ Fojnica za 2020. godinu,
Općinsko vijeće Fojnica, na 26. sjednici
održanoj 02.07.2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju Plana i programa rada
Lječilišta „Reumal“ Fojnica za 2020. godine

o usvajanju Plana i programa rada
Lječilišta „Reumal“ Fojnica za 2020. godine

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Plan i
program rada Lječilišta „Reumal“ Fojnica za
2020. godinu.

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Plan i
program rada Lječilišta „Reumal“ Fojnica za
2020. godinu.

Sastavni dio ovog Zaključka je Plan i program
rada Lječilišta „Reumal“ Fojnica za 2020.
godinu.

Sastavni dio ovog Zaključka je Plan i program
rada Lječilišta „Reumal“ Fojnica za 2020.
godinu.

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu drugog dana
od dana objavljivanja u „Službenim novinama
općine Fojnica“.

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.
____________________________________

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd.s.r.

__________________________________

07.07.2020. godine
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Broj: 01-04-833-11/20
Fojnica: 2. srpnja 2020. godine

Broj: 01-04-833-11/20
Fojnica: 02.07.2020. 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 Javne
ustanove za predškolski odgoj i prosvjetu djece
Fojnica za 2018./2019
školsku godinu,
Općinsko vjeće Fojnica, na 26. sjednici
održanoj 2. srpnja 2020. godine, donosi

Na osnovu člana 24. Statuta općine Fojnica Prečišćeni tekst („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 2/15) i člana 87. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica - Prečišćeni tekst
(„Službene novine općine Fojnica“, broj:
2/15), razmatrajući Izvještaj o radu Javne
ustanove za predškolsko vaspitanje i
obrazovanje djece Fojnica za 2018./2019
školsku godinu, Općinsko vijeće Fojnica, na
26. sjednici održanoj 02.07.2020. godine,
donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu
Javne ustanove za predškolski odgoj i
prosvjetu djece Fojnica
za 2018./2019. školsku godinu

o usvajanju Izvještaja o radu
Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i
obrazovanje djece Fojnica
za 2018./2019. školsku godinu

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o
radu Javne ustanove za predškolski odgoj i
prosvjetu djece Fojnica za 2018./2019. školsku
godinu.

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
radu Javne ustanove za predškolsko vaspitanje
i obrazovanje djece Fojnica za 2018./2019.
školsku godinu.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o radu
Javne ustanove za predškolski odgoj
i
prosvjetu djece Fojnica za 2018./2019. školsku
godinu, od rujna 2019. godine.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o radu
Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i
obrazovanje djece Fojnica za 2018./2019.
školsku godinu, od septembra 2019. godine.

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu drugog dana
od dana objavljivanja u „Službenim novinama
općine Fojnica“.

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.
_____________________________________

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd.s.r.
_____________________________________

Broj: 01-04-833-12/20
Fojnica: 2. srpnja 2020. godine

Broj: 01-04-833-12/20
Fojnica: 02.07.2020. 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 godišnji Plana i programa
odgojno obrazovnog rada Javne ustanove za
predškolski odgoj i prosvjetu djece Fojnica za
2019./2020. školsku godinu, Općinsko vijeće
Fojnica, na 26. sjednici održanoj 2. srpnja
2020. godine, donosi

Na osnovu člana 24. Statuta općine Fojnica Prečišćeni tekst („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 2/15) i člana 87. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica - Prečišćeni tekst
(„Službene novine općine Fojnica“, broj:
2/15), razmatrajući godišnji Plana i programa
odgojno obrazovnog rada Javne ustanove za
predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece
Fojnica za 2019./2020. školsku godinu,
Općinsko vijeće Fojnica, na 26. sjednici
održanoj 02.07.2020. godine, donosi
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Broj 2 ____07.07.2020. godine

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju godišnjeg Plana i programa
odgojno obrazovnog rada
Javne ustanove za predškolsko odgoj i
prosvjetu djece Fojnica
za 2019./2020. školsku godinu

o usvajanju godišnjeg Plana i programa
odgojno obrazovnog rada
Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i
obrazovanje djece Fojnica
za 2019./2020. školsku godinu

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja godišnji Plan
i program odgojno obrazovnog rada Javne
ustanove za predškolski odgoj i prosvjetu
djece Fojnica za 2019./2020. školsku godinu.

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja godišnji Plan
i program odgojno obrazovnog rada Javne
ustanove za predškolsko vaspitanje i
obrazovanje djece Fojnica za 2019./2020.
školsku godinu.

Sastavni dio ovog Zaključka je godišnji Plan i
program odgojno obrazovnog rada Javne
ustanove za predškolski odgoj i prosvjetu djece
Fojnica za 2019./2020. školsku godinu, od
rujna 2019. godine.

Sastavni dio ovog Zaključka je godišnji Plan i
program odgojno obrazovnog rada Javne
ustanove za predškolsko vaspitanje i
obrazovanje djece Fojnica za 2019./2020.
školsku godinu, od septembra 2019. godine.

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu drugog dana
od dana objavljivanja u „Službenim novinama
općine Fojnica“.

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu drugog dana
od dana objavljivanja u „Službenim novinama
općine Fojnica“.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd.v.r.
_____________________________________

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd.s.r.
_____________________________________

Broj: 01-04-833-14/20
Fojnica: 2. srpnja 2020. godine

Broj: 01-04-833-14/20
Fojnica: 02.07.2020. godine

Na temelju članka 24. točka 32. Statuta općine
Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine
općine Fojnica“, broj: 2/15) i članka 87.
Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica –
Prečišćeni tekst („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 2/15), razmatrajući Izvješće o
radu Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za
2019. godinu, Općinsko vijeće Fojnica, na 26.
sjednici održanoj 2. srpnja 2020. godine,
donosi

Na osnovu člana 24. tačka 32. Statuta općine
Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine
općine Fojnica“, broj: 2/15) i člana 87.
Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica –
Prečišćeni tekst („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 2/15), razmatrajući Izvještaj o
radu Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za
2019. godinu, Općinsko vijeće Fojnica, na 26.
sjednici održanoj 02.07.2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove
Dom zdravlja Fojnica za 2019. godinu

o usvajanju Izvještaja o radu Javne ustanove

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o
radu Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za
2019. godinu.

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
radu Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za
2019. godinu.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o radu
Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za 2019.
godinu, od ožujka 2020. godine, koje je
Upravno vijeće Javne ustanove Dom zdravlja
Fojnica usvojilo na VI sjednici održanoj

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o
radu Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za
2019. godinu, od marta 2020. godine, koje je
Upravni odbor Javne ustanove Dom zdravlj
Fojnica usvojilo na VI sjednici održanoj

Dom zdravlja Fojnica za 2019. godinu

07.07.2020. godine

Službene novine Općine Fojnica

_ Broj 2 _

_Stranica 23

13. ožujka 2020. godine.

13.03.2020. godine.

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu drugog dana
od dana objavljivanja u „Službenim novinama
općine Fojnica“.

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.
_____________________________________

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd.s.r.
_____________________________________

Broj: 01-04-833-15/20
Fojnica: 2. srpnja 2020. godine

Broj: 01-04-833-15/20
Fojnica: 02.07.2020. 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 Plan rada Javne ustanove
Dom zdravlja Fojnica za 2020. godinu,
Općinsko vijeće Fojnica, na 26. sjednici
održanoj 2. srpnja 2020. godine, donosi

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica –
Prečišćeni tekst („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 2/15) i člana 87. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni tekst
(„Službene novine općine Fojnica“, broj:
2/15), razmatrajući Plan rada Javne ustanove
Dom zdravlja Fojnica za 2020. godinu,
Općinsko vijeće Fojnica, na 26. sjednici
održanoj 02.07.2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju Plana rada
Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica
za 2020. godinu

o usvajanju Plana rada
Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica
za 2020. godinu

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Plan rada
Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za 2020.
godinu.

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Plan rada
Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za 2020.
godinu.

Sastavni dio ovog Zaključka je Plan rada Javne
ustanove Dom zdravlja Fojnica za 2020.
godinu, od siječnja 2020. godine, koji je
Upravni vijeće Javne ustanove Dom zdravlja
Fojnica usvojilo na VI sjednici održanoj 13.
ožujka 2020. godine

Sastavni dio ovog Zaključka je Plan rada Javne
ustanove Dom zdravlja Fojnica za 2020.
godinu, od januara 2020. godine, koji je
Upravni odbor Javne ustanove Dom zdravlja
Fojnica usvojilo na VI sjednici održanoj
13.03.2020. godine

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu drugog dana
od dana objavljivanja u „Službenim novinama
općine Fojnica“.

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.
_____________________________________

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd.s.r.
_____________________________________

Broj: 01-04-833-13/20
Fojnica: 2. srpnja 2020. godine

Broj: 01-04-833-13/20
Fojnica: 02.07.2020. godine

Na temelju članka 24. točka 32. Statuta općine
Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine

Na osnovu člana 24. tačka 32. Statuta općine
Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine
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Općine Fojnica“, broj: 2/15) i članka 87.
Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica –
Prečišćeni tekst („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 2/15), razmatrajući Izvješće o
poslovanju Javne ustanove Ljekarna-Apoteka
Fojnica za 2019. godine i Plan rada Javne
ustanove Ljekarna-Apoteka Fojnica za 2020.
godinu, Općinsko vijeće Fojnica, na 26.
sjednici održanoj 2. srpnja 2020. godine,
donosi

Broj 2 ____07.07.2020. godine

Općine Fojnica“, broj: 2/15) i člana 87.
Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica –
Prečišćeni tekst („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 2/15), razmatrajući Izvještaj o
poslovanju Javne ustanove Ljekarna-Apoteka
Fojnica za 2019. godine i Plan rada Javne
ustanove Ljekarna-Apoteka Fojnica za 2020.
godinu, Općinsko vijeće Fojnica, na 26.
sjednici održanoj 02.07.2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o poslovanju
Javne ustanove Ljekarna-Apoteka Fojnica
za 2019. godinu

o usvajanju Izvještaja o poslovanju
Javne ustanove Ljekarna-Apoteka Fojnica
za 2019. godinu

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o
poslovanju Javne ustanove Ljekarna-Apoteka
Fojnica za 2019. godinu i Plan rada Javne
ustanove Ljekarna Apoteka Fojnica za 2020.
godinu, broj: 13/20 od 5. lipnja 2020. godine.

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
poslovanju Javne ustanove Ljekarna-Apoteka
Fojnica za 2019. godinu i Plan rada Javne
ustanove Ljekarna Apoteka Fojnica za 2020.
godinu, broj: 13/20 od 05.06.2020. godine.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o
poslovanju Javne ustanove Ljekarna-Apoteka
Fojnica za 2019. godinu i Plan rada Javne
ustanove Ljekarna-Apoteka Fojnica za 2020.
godinu, broj: 13/20 od 5. lipnja 2020. godine.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o
poslovanju Javne ustanove Ljekarna-Apoteka
Fojnica za 2019. godinu i Plan rada Javne
ustanove Ljekarna-Apoteka Fojnica za 2020.
godinu, broj: 13/20 od 05.06.2020. godine.

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu drugog dana
od dana objavljivanja u „Službenim novinama
općine Fojnica“.

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.
_____________________________________

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vanja Oroz Jukić, dipl. log. i surd.s.r.
_____________________________________

Broj: 01-04-833-25/20
Fojnica: 2. srpnja 2020. godine

Broj: 01-04-833-25/20
Fojnica: 02.07.2020. 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 Odluke o komunalnoj naknadi, na 26.
sjednici održanoj 2. srpnja 2020. godine,
donosi

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica Prečišćeni tekst („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 2/15) i člana 87. Poslovnika
Općinskog vijeća Fojnica - Prečišćeni tekst
(„Službene novine općine Fojnica“, broj:
2/15), Općinsko vijeće Fojnica, razmatrajući
Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi, na 26.
sjednici održanoj 02.07.2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju i stavljanju na javnu raspravu
Nacrta Odluke o komunalnoj naknadi

o usvajanju i stavljanju na javnu raspravu
Nacrta Odluke o komunalnoj naknadi

07.07.2020. godine

Službene novine Općine Fojnica
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I.. Usvaja se Nacrt Odluke o komunalnoj
naknadi, uz izmjene u članku 24., umjesto
riječi: „Služba za civilnu zaštitu i inspekcijski
nadzor“ treba da stoje riječi: „Služba za
društvene djelatnosti i stambeno-komunalne
poslove“.

I. Usvaja se Nacrt Odluke o komunalnoj
naknadi, uz izmjene u članu 24., umjesto riječi:
„Služba za civilnu zaštitu i inspekcijski
nadzor“ treba da stoje riječi: „Služba za
društvene djelatnosti i stambeno-komunalne
poslove“.

II. Zadužuje se Služba za društvene djelatnosti
i stambeno-komunalne poslove da provede
javnu raspravu o Nacrtu Odluke o komunalnoj
naknadi.

II. Zadužuje se Služba za društvene djelatnosti
i stambeno komunalne poslove da provede
javnu raspravu o Nacrtu Odluke o komunalnoj
naknadi.

Uzimajući u obzir opravdane primjedbe,
prijedloge i sugestije sa javne rasprave
nadležna služba, iz stavka 1. ove točke, utvrditi
će Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi te
isti dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje
i donošenje.

Uzimajući u obzir opravdane primjedbe,
prijedloge i sugestije sa javne rasprave
nadležna služba, iz stav 1. ove tačke, utvrditi
će Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi te
isti dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje
i donošenje.

III. Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, s bit će objavljen u „Službenim
novinama općine Fojnica“.

III. Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, s bit će objavljen u „Službenim
novinama općine Fojnica“.

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.
____________________________________
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