BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON
OPĆINA FOJNICA

S L U Ž B E N E

N O V I N E

OPĆINE FOJNICA
18.03.2019. godine
FOJNICA

BROJ: 2

GODINA 2019.

Broj: 01-05-254-4/19
Fojnica: 14. ožujka 2019. godine

Broj: 01-05-254-4/19
Fojnica: 14.03.2019. godine

Na temelju članka 66. Zakona o građevnom
zemljištu („Službene novine F BiH“, broj: 25/03)
i članka 24. Statuta Općine Fojnica- Prečišćeni
tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj:
2/15), Općinsko vijeće Fojnica, na 18. sjednici
održanoj 14. ožujka 2019. godine, donosi

Na osnovu člana 66. Zakona o građevinskom
zemljištu („Službene novine F BiH“, broj: 25/03)
i člana 24. Statuta općine Fojnica- Prečišćeni tekst
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 2/15),
Općinsko vijeće Fojnica, na 18. sjednici održanoj
14.03.2019. godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o utvrđivanju prosječne konačne građevne
cijene m2 korisne stambene površine

o utvrđivanju prosječne konačne građevinske
cijene m2 korisne stambene površine

Članak 1.

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se da je prosječna
građevne cijena m2 korisne stambene površine na
području općine Fojnica u 2018. godini iznosila
500 KM.

Ovom Odlukom utvrđuje se da je prosječna
građevinska cijena m2 korisne stambene površine
na području općine Fojnica u 2018. godini
iznosila 500 KM.

Članak 2.

Član 2.

Prosječna konačna građevna cijena m2 iz
prethodnog članka ove Odluke, valorizuje se u
tijeku godine svaka tri mjeseca, na temelju
indeksa rasta cijena građevnih radova u
visokogradnji i niskogradnji.

Prosječna konačna građevinska cijena m2 iz
prethodnog člana ove Odluke, valorizuje se u toku
godine svaka tri mjeseca, na osnovu indeksa rasta
cijena građevinskih radova u visokogradnji i
niskogradnji.

Članak 3.

Član 3.

Prosječna konačna cijena služi kao osnovica za
utvrđivanje visine rente, odnosno
uređenja
građevnog zemljišta za 2019. godinu.

Prosječna konačna cijena služi kao osnovica za
utvrđivanje visine rente, odnosno
uređenja
građevinskog zemljišta za 2019. godinu.

Članak 4.

Član 4.

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

Ova Odluka 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.
________________________________________

Stranica 2

___ Službene novine Općine Fojnica

__

Broj 2 __

18.03.2019. godine

Broj: 01-05-254-6/19
Fojnica: 14. ožujka 2019. godine

Broj: 01-05-254-6/19
Fojnica: 14.03.2019. godine

Na temelju članka 24. stavak 1. točka 11. Statuta
općine Fojnica - prečišćeni tekst („Službene
novine općine Fojnica“, broj: 2/15) i članka 107.
Poslovnika Općinskog vijeća – prečišćen tekst
(„Službene novine Općine Fojnica”, broj: 2/15),
Općinsko vijeće Fojnica, je na 18. sjednici
održanoj 14. ožujka 2019. godine, donosi

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka 11. Statuta
općine Fojnica - prečišćeni tekst („Službene
novine općine Fojnica“, broj: 2/15) i člana 107.
Poslovnika Općinskog vijeća – prečišćen tekst
(„Službene novine Općine Fojnica”, broj: 2/15),
Općinsko vijeće Fojnica, je na 18. sjednici
održanoj 14.03.2019. godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o utvrđivanju kriterija, postupka i načina
davanja i izmjene naziva ulica,
trgova, parkova, mostova, institucija, ustanova,
naseljai naseljenih mjesta
na području Općine Fojnica

o utvrđivanju kriterija, postupka i načina
davanja i izmjene naziva ulica,
trgova, parkova, mostova, institucija, ustanova,
naselja i naseljenih mjesta
na području Općine Fojnica

Članak 1.

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji, postupak i
način davanja i izmjene naziva ulica, trgova,
parkova, mostova, institucija, ustanova, naselja i
naseljenih mjesta (u daljem tekstu: davanje
izmjena naziva) na području Općine Fojnica (u
daljem tekstu: Općina).

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, postupak i
način davanja i izmjene naziva ulica, trgova,
parkova, mostova, institucija, ustanova, naselja i
naseljenih mjesta (u daljem tekstu: davanje
izmjena naziva) na području Općine Fojnica (u
daljem tekstu: Općina).

Članak 2.

Član 2.

(1) Inicijativu za davanje ili izmjenu naziva iz
članka 1. ove Odluke mogu podnijeti:
- Povjerenstvo za društvene djelatnosti,
- Općinski načelnik,
- Općinski vijećnici,
- Vijeće mjesne zajednice,
- Kulturne i javne institucije,
- Organizacije, udruge i druge pravne osobe,
- Građani ulice čiji se naziv mijenja
(2) Inicijativa se pokreće u pisanom obliku koja
sadrži:
a) Postojeći naziv ( popunjava se ukoliko je naziv
već dodijeljen)
b) Prijedlog novog naziva
c) Broj stanovnika (ukoliko se radi o nazivu ulice)
d) Detaljno obrazloženje sa razlozima i relevantni
dokazi za promjenu naziva
e) Spisak stanovnika iz ulice kojoj se daje naziv ili
se naziv mijenja, sa potpisima i brojem
L.K. koji podržavaju inicijativu (najmanje 100
građana, odnosno nadpolovićna većine građana u
ulicama sa manjim brojem stanovnika).

(1) Inicijativu za davanje ili izmjenu naziva iz
člana 1. ove Odluke mogu podnijeti:
- Komisija za društvene djelatnosti,
- Općinski načelnik,
- Općinski vijećnici,
- Savjet mjesne zajednice,
- Kulturne i javne institucije,
- Organizacije, udruženja i druga pravna lica,
- Građani ulice čiji se naziv mijenja
(2) Inicijativa se pokreće u pisanom obliku koja
sadrži:
a) Postojeći naziv ( popunjava se ukoliko je naziv
već dodijeljen)
b) Prijedlog novog naziva
c) Broj stanovnika (ukoliko se radi o nazivu ulice)
d) Detaljno obrazloženje sa razlozima i relevantni
dokazi za promjenu naziva
e) Spisak stanovnika iz ulice kojoj se daje naziv ili
se naziv mijenja, sa potpisima i brojem
L.K. koji podržavaju inicijativu (najmanje 100
građana, odnosno nadpolovićna većine građana u
ulicama sa manjim brojem stanovnika).

Kriterije za izmjenu ili dodjelu novog naziva
određuju se po:
- Geografskim pojmovima (npr. ime po gradu,
rijeci, toponimima i sl.)
- Datumima vezanim za značajne događaje iz
povjesti BiH i Općine Fojnice.

Kriterije za izmjenu ili dodjelu novog naziva
određuju se po:
- Geografskim pojmovima (npr. ime po gradu,
rijeci, toponimima i sl.)
- Datumima vezanim za značajne događaje iz
historije BiH i Općine Fojnice.
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- Imenima osoba koje su dale značajan doprinos u
povjesti BiH i Općini Fojnica.
- Imenima osoba koje su dale svoj doprinos u
kulturnom,
gospodarskom,
društvenom,
sportskom i naučnom razvoju BiH i Općine
(osvojene nagrade)

- Imenima lica koja su dala značajan doprinos u
historiji BiH i Općini Fojnica.
- Imenima lica koja su dala svoj doprinos u
kulturnom, privrednom, društvenom, sportskom i
naučnom razvoju BiH i Općine (osvojene
nagrade)

Članak 3.

Član 3.

(1) Inicijativa se podnosi Povjerenstvu za
društvene djelatnosti Općinskog vijeća Fojnica.
(2) Prilikom razmatranja inicijative iz stavka (1)
ovog članka, Povjerenstvo ocjenjuje da li ista
zadovoljava kriterije propisane ovom Odlukom, te
može zahtjevati da Vijeće MZ provede anketu,
sazove zbor građana ili od podnosioca inicijative
traži dostavu dodatne dokumentacije.
(3) Ukoliko Inicijativa ne bude podnesena
sukladno odredbama članka 2. ove Odluke neće se
uzeti u razmatranje.

(1) Inicijativa se podnosi Komisiji za društvene
djelatnosti Općinskog vijeća Fojnica.
(2) Prilikom razmatranja inicijative iz stava (1)
ovog člana, Komisija ocjenjuje da li ista
zadovoljava kriterije propisane ovom Odlukom, te
može zahtjevati da Savjet MZ provede anketu,
sazove zbor građana ili od podnositelja inicijative
traži dostavu dodatne dokumentacije.
(3) Ukoliko Inicijativa ne bude podnesena u
skladu sa odredbama člana 2. ove Odluke neće se
uzeti u razmatranje.

Članak 4.

Član 4.

(1) Povjerenstvo za društvene djelatnosti utvrđuje
prijedlog Zaključka kojim daje mišljenje da li su
ispunjeni uvjeti za davanje ili izmjenu naziva iz
članka 1. ove Odluke i isti dostavlja Općinskom
vijeću na razmatranje i konačno usvajanje.
(2) Nakon donošenja konačnog mišljenja u formi
Odluke od strane Općinskog vijeća ista se
dostavlja nadležnoj službi na dalje provođenje.

(1) Komisija za društvene djelatnosti utvrđuje
prijedlog Zaključka kojim daje mišljenje da li su
ispunjeni uslovi za davanje ili izmjenu naziva iz
člana 1. ove Odluke i isti dostavlja Općinskom
vijeću na razmatranje i konačno usvajanje.
(2) Nakon donošenja konačnog mišljenja u formi
Odluke od strane Općinskog vijeća ista se
dostavlja nadležnoj službi na dalje provođenje.

Članak 5.

Član 5.

Naziv ulice ne može biti ponovno mijenjan 10
godina od dana davanja naziva novoj ulici i dana
izmjene naziva postojeće ulice.

Naziv ulice ne može biti ponovno mijenjan 10
godina od dana davanja naziva novoj ulici i dana
izmjene naziva postojeće ulice.

Ova Odluka 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.
________________________________________

Ova Odluka 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: 01-05-254-11/19
Fojnica: 14. ožujka 2019. godine

Broj: 01-05-254-11/19
Fojnica: 14.03.2019. 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),
Općinsko vijeće Fojnica, na 18. sjednici održanoj
14. ožujka 2019. 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),
Općinsko vijeće Fojnica, na 18. sjednici održanoj
14.03.2019. godine, donosi

Stranica 4

__ Službene novine Općine Fojnica

___

Broj 2

__ _

18.03.2019. godine

ODLUKU

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna
općine Fojnicaza period: 1. siječnja 2018.
godine do 31. prosinca 2018. godine

o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta
općine Fojnica za period: 01.01.2018. godine
do 31.12.2018. godine

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o
izvršenju Proračuna općine Fojnica za period:
1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018.
godine.

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
izvršenju Budžeta općine Fojnica za period:
01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine.

Sastavni dio ove Odluke je Izvješće o izvršenju
Proračuna općine Fojnica za period: 1. siječnja
2018. godine do 31. prosinca 2018. godine, od
4. ožujka 2019. godine.

Sastavni dio ove Odluke je Izvještaj o
izvršenju Budžeta općine Fojnica za period:
01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine, od
04.03.2019. godine.

II. Odluka će biti objavljena u „Službenim
novinama Općine Fojnica“.

II. Odluka će biti objavljena u „Službenim
novinama Općine Fojnica“.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vanja Oroz Jukić, dipol. log i surd. v.r.
______________________________________

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

Broj: 01-05-254-7/19
Fojnica: 14. ožujka 2019. godine

Broj: 01-05-254-7/19
Fojnica: 14.03.2019. godine

Na temelju članka 13. Zakona o javnoprivatnom partnerstvu Kantona Središnja
Bosna („Službene novine KSB“ broj: 3/18),
članka 14. Statuta općine Fojnica („Službene
novine općine Fojnica“, broj: 2/15) i članka 87.
Poslovnika Općinskog vijeća („Službene
novine općine Fojnica“, broj: 2/15) Općinsko
vijeće Fojnica, na 18. sjednici održanoj 14.
ožujka 2019. godine, donosi

Na osnovu člana 13. Zakona o javnoprivatnom
partnerstvu
Srednjobosanskog
kantona („Službene novine SBK“ broj: 3/18),
člana 14. Statuta općine Fojnica („Službene
novine općine Fojnica“, broj: 2/15) i člana 87.
Poslovnika Općinskog vijeća („Službene
novine općine Fojnica“, broj: 2/15) Općinsko
vijeće Fojnica, na 18. sjednici održanoj
14.03.2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

I.

I.

Ovim Zaključkom prihvata se
Plan
potencijalnih
projekata
javno-privatnog
partnerstva, i to: „Pružanje usluga toplifikacije
općine Fojnica na obnovljive izvore i otpad“.

Ovim Zaključkom prihvata se
Plan
potencijalnih
projekata
javno-privatnog
partnerstva, i to: „Pružanje usluga toplifikacije
općine Fojnica na obnovljive izvore i otpad“.

II.

II.

Prilog ovom zaključku je aneks 3 – Kratak opis
projekta.

Prilog ovom zaključku je aneks 3 – Kratak opis
projekta.

III.

III.

18.03.2019. godine

____ Službene novine Općine Fojnica

_

Broj 2

__

Stranica 5

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

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: 01-05-254-5/19
Fojnica: 14. ožujka 2019. godine

Broj: 01-05-254-5/19
Fojnica: 14.03.2019. godine

Na temelju članka 31. stavak 1). Naputka o
jedinstvenoj metodologiji za procjenu štete od
prirodnih i drugih nesreća („Službene novine F
BiH“, broj: 75/04, 38/06, 56/09 i 36/14),
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 procijenjenoj šteti od obilnih
padavina-poplava od 3. veljače 2019. godine,
koji je sačinilo Povjerenstvo za procjenu šteta
od prirodnih i drugi nesreća, Općinsko vijeće
Fojnica, na 18. sjednici održanoj 14. ožujka
2019. godine, donosi

Na osnovu člana 31. stav 1). Upustva o
jedinstvenoj metodologiji za procjenu štete od
prirodnih i drugih nesreća („Službene novine F
BiH“, broj: 75/04, 38/06, 56/09 i 36/14), 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 procijenjenoj šteti od obilnih
padavina-poplava od 03.02.2019. godine, koji
je sačinila Komisija za procjenu šteta od
prirodnih i drugi nesreća, Općinsko vijeće
Fojnica, na 18. sjednici održanoj 14.03.2019.
godine, donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o procijenjenoj šteti
od obilnih padavina-poplava
od 3. veljače 2019. godine

o usvajanju Izvještaja o procijenjenoj šteti
od obilnih padavina-poplava
od 3. veljače 2019. godine

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o
procijenjenoj šteti od obilnih padavina-poplava
od 3. veljače 2019. godine broj: 09-44-228/19
od 26.02.2019. godine, koji je sačinilo
Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih i
drugi nesreća.

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
procijenjenoj šteti od obilnih padavina-poplava
od 03.02.2019. godine broj: 09-44-228/19 od
26. veljače 2019. godine, koji je sačinila
Komisija za procjenu šteta od prirodnih i drugi
nesreća.

Sastavni dio ovog zaključka je Izvješće o
procijenjenoj šteti od obilnih padavina-poplava
od 3. veljače 2019. godine, broj: 09-44-228/19
od 26. veljače 2019. godine.

Sastavni dio ovog zaključka je Izvještaj o
procijenjenoj šteti od obilnih padavina-poplava
od 03.02.2019. godine, broj: 09-44-228/19 od
26.02.2019. godine.

II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim
novinama Općine Fojnica“.

II. Zaključak 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.
_____________________________________

Stranica 6

_

Službene novine Općine Fojnica

__ Broj 2

____ 18.03.2019. godine

Broj: 01-05-254-8/19
Fojnica: 14. ožujka 2019. godine

Broj: 01-05-254-8/19
Fojnica: 14.03.2019. 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 Statut i propise za 2018.
godinu, Općinsko vijeće Fojnica, na 18.
sjednici održanoj 14. ožujka 2019. 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 Komisije
za Statut i propise za 2018. godinu, Općinsko
vijeće Fojnica, na 18. sjednici održanoj
14.03.2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za
Statut i propise za 2018. godine

o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za
Statut i propise za 2018. godine

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o
radu Povjerenstva za Statut i propise za 2018.
godinu, broj: 01-14-381/18 od 20. veljače
2019. godine, koji je sačinilo Povjerenstvo za
Statut i propise.

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
radu Komisije za Statut i propise za 2018.
godinu, broj: 01-14-381/18 od 20.02.2019.
godine, koji je sačinila Komisija za Statut i
propise.

Sastavni dio ovog zaključka je Izvješće o radu
Povjerenstva za Statut i propise za 2018.
godinu, broj: 01-49-381/18 od 20. veljače
2019. godine.

Sastavni dio ovog zaključka je Izvještaj o radu
Komisije za Statut i propise za 2018. godinu,
broj: 01-49-381/18 od 20.02.2019. godine.

II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim
novinama Općine Fojnica“.

II. Zaključak 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: 01-05-254-9/19
Fojnica: 14. ožujka 2019. godine

Broj: 01-05-254-9/19
Fojnica: 14.03.2019. 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 2018.
godinu, Općinsko vijeće Fojnica, na 18.
sjednici održanoj 14. ožujka 2019. 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 Komisije
za društvene djelatnosti za 2018. godinu,
Općinsko vijeće Fojnica, na 18. sjednici
održanoj 14.03.2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za
društvene djelatnosti za 2018. godine

o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za
društvene djelatnosti za 2018. godine

18.03.2019. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 2

Stranica 7

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o
radu Povjerenstva za društvene djelatnosti za
2018. godinu, koje je sačinilo Povjerenstvo za
društvene djelatnosti.

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
radu Komisije za društvene djelatnosti za
2018. godinu, koji je sačinila Komisija za
društvene djelatnosti.

Sastavni dio ovog zaključka je Izvješće o radu
Povjerenstva za društvene djelatnosti za 2018.
godinu.

Sastavni dio ovog zaključka je Izvještaj o radu
Komisije za društvene djelatnosti za 2018.
godinu.

II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim
novinama Općine Fojnica“.

II. Zaključak 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: 01-05-254-10/19
Fojnica: 14. ožujka 2019. godine

Broj: 01-05-254-10/19
Fojnica: 14.03.2019. 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 proračun, financije i
ekonomska pitanja za 2018. godinu, Općinsko
vijeće Fojnica, na 18. sjednici održanoj 14.
ožujka 2019. 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 Komisije
za budžet, finansije i ekonomska pitanja za
2018. godinu, Općinsko vijeće Fojnica, na 18.
sjednici održanoj 14.03.2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za
proračun, financije i ekonomska pitanja za
2018. godine

o usvajanju Izvještaj o radu Komisije za
budžet, finansije i ekonomska pitanja za
2018. godine

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o
radu Povjerenstva za proračun, financije i
ekonomska pitanja za 2018. godinu, broj: 0105-1838-4/19 od 26.02.2019. godine, koje je
sačinilo Povjerenstvo za proračun, financije i
ekonomska pitanja.

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
radu Komisije za budžet, finansije i
ekonomska pitanja za 2018. godinu, broj: 0105-1838-4/19 od 26. veljače 2019. godine, koji
je sačinila Komisija za budžet, finansije i
ekonomska pitanja.

Sastavni dio ovog zaključka je Izvješće o radu
Povjerenstva za proračun, financije i
ekonomska pitanja za 2018. godinu.

Sastavni dio ovog zaključka je Izvještaj o radu
Komisije za budžet, finansije i ekonomska
pitanja za 2018. godinu.

II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim
novinama Općine Fojnica“.

II. Zaključak 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.

__________________________________
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Službene novine Općine Fojnica

Broj 2

18.03.2019. godine

Broj: 01-05-254-3/19
Fojnica: 14. ožujka 2019. godine

Broj: 01-05-254-3/19
Fojnica: 14.03.2019. 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 Statut Javne ustanove za
predškolsko odgoj i prosvjetu djece Fojnica,
koji je donijelo Upravno vijeće Javne
ustanove, Općinsko vijeće Fojnica, na 18.
sjednici održanoj 14. ožujka 2019. 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 Statut Javne ustanove za
predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece
Fojnica, koji je donio Upravni odbor Javne
ustanove, Općinsko vijeće Fojnica, na 18.
sjednici održanoj 14.03.2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

I.

I.

Općinsko vijeće Fojnica zadužuje Općinskog
načelnika da akte o utemeljenju Javne ustanove
za predškolski odgoj i prosvjetu djece Fojnica
proslijedi u Ministarstvo prosvjete, nauke,
kulture i sporta Kantona Središnja Bosna , uz
upit:
- da li je potrebno izvršiti, izmjene i
dopune, usklađivanje istih sa Zakonom o
predškolskom odgoju i prosvjeti („Službene
novine KSB“, broj: 10/17)?

Općinsko vijeće Fojnica zadužuje Općinskog
načelnika da akte o osnivanju Javne ustanove
za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece
Fojnica proslijedi u Ministarstvo оbrazovanja,
nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog
kantona, uz upit:
- da li je potrebno izvršiti, izmjene i
dopune, usklađivanje istih sa Zakonom o
predškolskom
odgoju
i
obrazovanju
(„Službene novine SBK“, broj: 10/17)?

II.
Općinsko vijeće Fojnica zadužuje Općinskog
načelnika da, ukoliko odgovor Ministarstva iz
točke I. ovog zaključka bude potvrdan, formira
povjerenstvo koje će akte Javne ustanove za
predškolski odgoj i prosvjetu djece Fojnica
uskladiti sa Zakonom o predškolskom odgoju i
prosvjeti („Službene novine KSB“, broj:
10/17).

II.
Općinsko vijeće Fojnica zadužuje Općinskog
načelnika da, ukoliko odgovor Ministarstva iz
tačke I. ovog zaključka bude potvrdan, formira
komisiju koja će akte Javne ustanove za
predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece
Fojnica uskladiti sa Zakonom o predškolskom
vaspitanju i obrazovanju („Službene novine
SBK“, broj: 10/17).

III.

III.

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

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: 01-05-254-13/19
Fojnica: 14. ožujka 2019. godine

Broj: 01-05-254-13/19
Fojnica: 14.03. 2019. godine

18.03.2019. godine

___

Službene novine Općine Fojnica __

Broj 2 ___

Stranica 9

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 zahtjev/inicijativu HKPD
„Rodoljub“ Fojnica za izmjenu Regulacionog
plana na parceli k.č. 432, Općinsko vijeće
Fojnica, na 18. sjednici održanoj 14. ožujka
2019. 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 zahtjev/inicijativu HKPD
„Rodoljub“ Fojnica za izmjenu Regulacionog
plana na parceli k.č. 432, Općinsko vijeće
Fojnica, na 18. sjednici održanoj 14.03.2019.
godine, donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

I.

I.

Općinsko vijeće Fojnica usvaja inicijativu
HKPD „Rodoljub“ Fojnica za izmjenu
Regulacijskog plana, na parceli označenoj kao
k.p. 432 ko Fojnica koja se nalazi u ulici
Mehmeda Spahe, gdje je pravo raspolaganja na
zemljištu upisano u korist općine Fojnica, a
privremeno pravo korištenja i upravljanja na
objektu u korist HKPD „Rodoljub“ Fojnica.

Općinsko vijeće Fojnica usvaja inicijativu
HKPD „Rodoljub“ Fojnica za izmjenu
Regulacionog plana, na parceli označenoj kao
k.p. 432 ko Fojnica koja se nalazi u ulici
Mehmeda Spahe, gdje je pravo raspolaganja na
zemljištu upisano u korist općine Fojnica, a
privremeno pravo korištenja i upravljanja na
objektu u korist HKPD „Rodoljub“ Fojnica.

Izmjena Regulacijskog plana provest će se po
redovnom postupku, a ne po skraćenom
postupku kako je predloženo od strane Službe.

Izmjena Regulacionog plana provest će se po
redovnom postupku, a ne po skraćenom
postupku kako je predloženo od strane Službe.

Izmjena Regulacijskog plana izvršit će se u
obuhvatu: od ulice Mehmeda Spahe, do
školskog dvorišta, do ulice Husne ef.
Numanagića i do ulice Dana nezavisnosti, sa
davanjem mogućnosti nadgradnje jedne ili
dvije etaže gdje je to fizički i tehnički moguće,
zavisno od raspoloženja vlasnika objekta.

Izmjena Regulacionog plana izvršit će se u
obuhvatu: od ulice Mehmeda Spahe, do
školskog dvorišta, do ulice Husne ef.
Numanagića i do ulice Dana nezavisnosti, sa
davanjem mogućnosti nadgradnje jedne ili
dvije etaže gdje je to fizički i tehnički moguće,
zavisno od raspoloženja vlasnika objekta.

II.

II.

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

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: 01-05-254-12/19
Fojnica: 14. ožujka 2019. godine

Broj: 01-05-254-12/19
Fojnica: 14.03.2019. 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

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

Stranica 10

__ Službene novine Općine Fojnica

__ Broj 2 _

__18.03.2019. godine

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj:
2/15), razmatrajući dopis MS&WOOD d.d.
Fojnica, u vezi problematike snabdijevanja
sirovinom, Općinsko vijeće Fojnica, na 18.
sjednici održanoj 14. ožujka 2019. godine,
donosi

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj:
2/15), razmatrajući dopis MS&WOOD d.d.
Fojnica, u vezi problematike snabdijevanja
sirovinom, Općinsko vijeće Fojnica, na 18.
sjednici održanoj 14.03.2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

I.

I.

Općinsko vijeće Fojnica traži od direktora
ŠGD Donji Vakuf da dostavi informaciju o
isporučenim količinama oblovine bukve po
dobavljačima za 2018. godinu.

Općinsko vijeće Fojnica traži od direktora
ŠGD Donji Vakuf da dostavi informaciju o
isporučenim količinama oblovine bukve po
dobavljačima za 2018. godinu.

II.

II.

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

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.
______________________________________

KAZALO

SADRŽAJ

1.Odluka o utvrđivanju prosječne konačne
građevne cijene m2 korisne stambene površine.str.1
2.Odluka o utvrđivanju kriterija, postupka i
načina davanja i izmjene naziva ulica,
trgova, parkova, mostova, institucija, ustanova,
naselja i naseljenih mjesta na području Općine
Fojnica……………………………………..str.2
3.Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju
Proračuna općine Fojnica za period: 1. siječnja
2018. godine do 31. prosinca 2018. godine str. 3
4. Zaključak ………………………………..str. 4
5. Zaključak o usvajanju Izvješća o procijenjenoj
šteti od obilnih padavina-poplava od 3. veljače
2019. godine…………………….…………..str. 5
6.Zaključak o usvajanju Izvješća o radu
Povjerenstva za Statut i propise za 2018. godinestr. 6
7.Zaključak o usvajanju Izvješća o radu
Povjerenstva za društvene djelatnosti za 2018.
godine……………………………………..str. 6
8. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu
Povjerenstva za proračun, financije i ekonomska
pitanja za 2018. godine……………………...str.7
9. Zaključak ……………………………...….str.8
10. Zaključak………………………………...str.9
11. Zaključak…………………………….…..str.9

1.Odluka o utvrđivanju prosječne konačne
građevne cijene m2 korisne stambene površine.str.1
2. Odluka o utvrđivanju kriterija, postupka i
načina davanja i izmjene naziva ulica,
trgova, parkova, mostova, institucija, ustanova,
naselja i naseljenih mjesta na području Općine
Fojnica……………………………………..str.2
3.Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju
Budžeta općine Fojnica za period: 01.01.2018.
godine do 31.12. 2018. godine………….... str. 3
4. Zaključak …………………………...…..str. 4
5.Zaključak
o
usvajanju
Izvještaja
o
procijenjenoj šteti od obilnih padavina-poplava
od 03.02.2019. godine……….………….....str. 5
6. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu
Komisije za Statut i propise za 2018. godine..str.6
7. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu
Komisije za društvene djelatnosti za 2018.
godine……………………………………...str. 6
8. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu
Komisije za budžet, finansije i ekonomska
pitanja za 2018. godine………………….....str.7
9. Zaključak…………………………….….str. 8
10.Zaključak……………………………….str. 9
11. Zaključak……………………..….….....str. 9

18.03.2019. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 2

Stranica 11

Izdavač: Općinsko vijeće Fojnica
Fojnica, ul. Bosanska 94
Tel: 030/547-703, Fax: 030/547-711, Web: www.fojnica.ba
Odgovorni urednik: Snežana Rajić, Stručni savjetnik za normativno pravne poslove Općinskog vijeća
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