
BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON 

OPĆINA FOJNICA 
 

S  L  U  Ž  B  E  N  E     N  O  V  I  N  E  

O P Ć I N E   F O J N I C A 
 

BROJ: 4 
05.07.2022. godine 

F O J N I C A 
GODINA  2022. 

 

Broj: 01-04-1007-12/22                                                                                         

Fojnica:30. lipnja 2022. godine                                                                              

 

Na temelju članka 21. 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 13. sjednici održanoj 

30. lipnja 2022. godine, donosi 

 

ODLUKU 
dopuni  Odluke o visini naknade za rad 

vijećnika Općinskog vijeća Fojnica 

 

Članak 1. 

 U Odluci o visini naknade za rad vijećnika 

Općinskog vijeća Fojnica, broj: 01-04-746-18/22 

od 6. svibnja 2022. godine u članku 2. dodaje se 

novi stavak 2. koji glasi:  

 „Naknada za rad vijećnika, koji je ujedno i 

predsjednik kluba stranke  uvećava se za 40,00 

KM.“ 

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.  

 

Članak 2. 

 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. 

________________________________________ 

Broj: 01-04-1007-12/22                                                                                         

Fojnica: 30.06.2022. godine                                                                              

 

Na osnovu člana 21. 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 13. sjednici održanoj 

30.06. 2022. godine, donosi 

 

ODLUKU 
dopuni  Odluke o visini naknade za rad 

vijećnika Općinskog vijeća Fojnica 

 

Član 1. 

 U Odluci o visini naknade za rad vijećnika 

Općinskog vijeća Fojnica, broj: 01-04-746-18/22 

od 06.05.2022. godine u članu 2. dodaje se novi 

stav 2. koji glasi:  

 „Naknada za rad vijećnika, koji je ujedno i 

predsjednik kluba stranke  uvećava se za 40,00 

KM.“ 

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.  

 

Član 2. 

 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.s.r. 

________________________________________

 

Broj:01-04-1007-11/22 

Fojnica:30. lipnja 2022. godine 

 

Na temelju članka 61. Zakona o građevinskom 

zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, 

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

- Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

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

Kršić, nastanjen u Fojnici – naselje Ostružnica bb, 

za utvrđivanje prava vlasništva na građevinskom 

zemljištu na kojem je izgrađena zgrada bez prava 

korištenja radi građenja, Općinsko vijeće Fojnica,  

Broj:01-04-1007-11/22 

Fojnica:30.06.2022. godine 

 

Na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom 

zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, 

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

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

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

Zilke, nastanjen u Fojnici – naselje Ostružnica bb, 

za utvrđivanje prava vlasništva na građevinskom 

zemljištu na kojem je izgrađena zgrada bez prava 

korištenja radi građenja, Općinsko vijeće Fojnica,
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na 13. sjednici održanoj 30. lipnja 2022. godine, 

donosi 

RJEŠENJE 
 

I.     Utvrđuje se pravo vlasništva u korist Zilke 

Kršić iz Fojnice na građevinskom zemljištu  na 

SRC „Poljana“ općina Fojnica na parceli u 

regulacijskom  planu označenoj brojem 82 ukupne 

površine 586m2. 

 

II.  Zilko Kršić je dužan u roku od 30 dana od 

dana prijema ovog rješenja platiti naknadu za 

zemljište iz točke I. ovog rješenja: 

         -za dodijeljeno građevinsko zemljište iznos 

od 10.548,00  KM (586m2 x 18,00 

KM=10.548,00 KM) na žiro račun 

3389002208367582 VP 722431 – Služba za 

urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne 

poslove Općine Fojnica. 

         -naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti 

komunalne infrastrukture – renta,  utvrdit će se 

prilikom izdavanja urbanističke suglasnosti. 

  

III. Na zemljištu iz točke I. rješenja, po 

pravomoćnosti ovog rješenja, a nakon 

dostavljanja dokaza da su izmirene obveze iz 

točke II. ovog rješenja, katastarskoknjižni ured 

Općine Fojnica, izvršit će uknjižbu prava 

vlasništva u korist Zilke Kršić, uz istovremeno 

brisanje ranije izvršenih upisa na tom zemljištu. 

 

IV. Zilko Kršić iz Fojnice izgubit će utvrđeno 

pravo vlasništva na predmetnom zemljištu, 

ukoliko ne plati naknadu kako je navedeno u točki 

II. ovog rješenja. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

Zilko Kršić iz Fojnice, podnio je zahtjev da se na 

temelju članka 61. Zakona o građevinskom 

zemljištu utvrdi pravo vlasništva u njegovu korist, 

na građevinskom zemljištu u državnoj svojini iz 

točke I. ovog rješenja, gdje je izgradio zgradu bez 

prava korištenja zemljišta radi građenja. 

Iz pribavljenog izvješća općinskog organa za 

poslove urbanizma, utvrđeno je da se za izvršenu 

izgradnju objekta na navedenom zemljištu 

naknadno može izdati odobrenje za građenje. 

Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi 

propisani člankom 61. Zakona o građevinskom 

zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi 

pravo vlasništva u korist podnositelja zahtjeva, na 

navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada 

bez prava korištenja radi građenja. 

Obveza podnositelja zahtjeva da plati naknadu za 

građevinsko zemljište utvrđena je sukladno 

Odluci Općinskog vijeća Fojnica. 

 

 

na 13. sjednici održanoj 30.06.2022. godine, 

donosi 

RJEŠENJE 
 

I.     Utvrđuje se pravo vlasništva u korist Kršić 

Zilke iz Fojnice na građevinskom zemljištu  na 

SRC „Poljana“ općina Fojnica na parceli u 

regulacionom planu označenoj brojem 82 ukupne 

površine 586m2. 

 

II.  Kršić Zilko je dužan u roku od 30 dana od 

dana prijema ovog rješenja platiti naknadu za 

zemljište iz tačke I. ovog rješenja: 

         -za dodijeljeno građevinsko zemljište iznos 

od 10.548,00  KM (586m2 x 18,00 

KM=10.548,00 KM) na žiro račun 

3389002208367582 VP 722431 – Služba za 

urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne 

poslove Općine Fojnica. 

         -naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti 

komunalne infrastrukture – renta,  utvrdit će se 

prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti. 

  

III. Na zemljištu iz tačke I. rješenja, po 

pravosnažnosti ovog rješenja, a nakon 

dostavljanja dokaza da su izmirene obaveze iz 

tačke II. ovog rješenja, katastarskoknjižni ured 

Općine Fojnica, izvršit će uknjižbu prava 

vlasništva u korist Kršić Zilke, uz istovremeno 

brisanje ranije izvršenih upisa na tom zemljištu. 

 

IV. Kršić Zilko iz Fojnice izgubit će utvrđeno 

pravo vlasništva na predmetnom zemljištu, 

ukoliko ne plati naknadu kako je navedeno u tački 

II. ovog rješenja. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

Kršić Zilko iz Fojnice, podnio je zahtjev da se na 

osnovu člana 61. Zakona o građevinskom 

zemljištu utvrdi pravo vlasništva u njegovu korist, 

na građevinskom zemljištu u državnoj svojini iz 

tačke I. ovog rješenja, gdje je izgradio zgradu bez 

prava korištenja zemljišta radi građenja. 

Iz pribavljenog izvještaja općinskog organa za 

poslove urbanizma, utvrđeno je da se za izvršenu 

izgradnju objekta na navedenom zemljištu 

naknadno može izdati odobrenje za građenje. 

Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi 

propisani članom 61. Zakona o građevinskom 

zemljištu, to je valjalo ovim rješenjem utvrditi 

pravo vlasništva u korist podnosioca zahtjeva, na 

navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada 

bez prava korištenja radi građenja. 

Obaveza podnosioca zahtjeva da plati naknadu za 

građevinsko zemljište utvrđena je u skladu sa 

Odlukom Općinskog vijeća Fojnica. 
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Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali 

se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog 

suda podnošenjem tužbe u roku od 30 dana nakon 

dostavljanja rješenja. 

Tužba se podnosi neposredno sudu u dva 

primjerka. 

  

DOSTAVLJENO:                                                  

                                 

-Podnositelju zahtjeva,                                                                       

-Službi za urbanizam, građenje, 

katastar i imovinsko-pravne poslove                                                    

-A/a                                                                                                   

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali 

se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog 

suda podnošenjem tužbe u roku od 30 dana nakon 

dostavljanja rješenja. 

Tužba se podnosi neposredno sudu u dva 

primjerka. 

  

DOSTAVLJENO:                                                  

                                 

-Podnosiocu zahtjeva,                                                                       

-Službi za urbanizam, građenje, 

katastar i imovinsko-pravne poslove                                                    

-A/a                                                                                                   

PREDSJEDNICA                                                                                      

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

________________________________________ 

PREDSJEDNICA                                                                                      

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

________________________________________

Broj: 01-04-1007-10/22 

Fojnica: 30. lipnja 2022. godine                                                                                                                                                  

 

Na temelju članka 24. Statuta Općine Fojnica - 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

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

Općinskog vijeća Fojnica - Prečišćeni tekst 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15), razmatrajući Informaciju Povjerenstva 

za provođenje natječaja za dodjelu stipendija 

redovitim studentima Općine Fojnica u 

akademskoj 2021/2022, broj: 02-34-390-6/22 

od 30. svibnja 2022. godine, Općinsko vijeće 

Fojnica, na 13. sjednici održanoj 30. lipnja 

2022. godine, donosi 

                                                                                                                               

ZAKLJUČAK 
 

I. Općinsko vijeće Fojnica zadužuje 

Općinskog načelnika da pored 70 (sedamdeset) 

stipendija koje će se dodijeliti sukladno 

Pravilniku o dodjeli studentskih stipendija 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 2/22 

od 14.03.2022. godine) i Odluci o utvrđivanju  

Proračuna Općine Fojnica za period 1. siječnja 

- 31. prosinca 2022. godine („Službene novine 

Općine Fojnica“, broj: 9/21 od 23. prosinca 

2021. godine) iz Proračunske rezerve izdvoji 

sredstva na ime stipendiranja i preostala 26 

(dvadesetšest) studenta koji su dostavili 

potpunu dokumentaciju u roku, ali zbog 

ograničenog broja stipendija za dodjelu nisu 

prošli na rang listu. 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu drugog dana 

od dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

 

 

Broj: 01-04-1007-10/22 

Fojnica: 30.06.2022. godine                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica - 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

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

Općinskog vijeća Fojnica - Prečišćeni tekst 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15), razmatrajući Informaciju Komisije za 

provođenje konkursa za dodjelu stipendija 

redovnim studentima Općine Fojnica u 

akademskoj 2021/2022, broj: 02-34-390-6/22 

od 30.05.2022. godine, Općinsko vijeće 

Fojnica, na 13. sjednici održanoj 30.06.2022. 

godine, donosi 

                                                                                                                     

ZAKLJUČAK 
 

I. Općinsko vijeće Fojnica zadužuje 

Općinskog načelnika da pored 70 (sedamdeset) 

stipendija koje će se dodijeliti u skladu sa 

Pravilnikom o dodjeli studentskih stipendija 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 2/22 

od 14.03.2022. godine) i Odlukom o 

utvrđivanju  Budžeta Općine Fojnica za period 

01.01. - 31.12. 2022. godine („Službene novine 

Općine Fojnica“, broj: 9/21 od 23.12.2021. 

godine) iz Budžetske rezerve izdvoji sredstva 

na ime stipendiranja i preostala 26 

(dvadesetšest) studenta koji su dostavili 

potpunu dokumentaciju u roku, ali zbog 

ograničenog broja stipendija za dodjelu nisu 

prošli na rang listu. 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu drugog dana 

od dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 
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PREDSJEDNICA                                                                                 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

__Vanja Oroz Jukić  dipl. log.  i surd. v.r.__ 

                   

 

PREDSJEDNICA                                                                                        

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

___Vanja Oroz Jukić  dipl. log.  i surd.s.r.__ 

                      

Broj:01-04-1007-9/22 

Fojnica: 30. lipnja 2022. 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 2021. godine sa financijskim 

izvješćem i Izvješćem  nezavisnog revizora, 

Općinsko vijeće Fojnica, na 13. sjednici 

održanoj  30. lipnja 2022. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o radu Lječilišta 

„Reumal“ Fojnica za period 1. siječnja - 31. 

prosinca 2021. godine sa financijskim 

izvješćem i Izvješćem  nezavisnog revizora 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o radu 

Lječilišta „Reumal“ Fojnica za period 1. siječnja  

- 31. prosinca 2021. godine sa financijskim 

izvješćem i Izvješćem  nezavisnog revizora. 

 
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o radu  

Lječilišta „Reumal“ Fojnica za period 1. siječnja - 

31. prosinca 2021. godine, broj: 1-1667 od 4. 

svibnja 2022. godine sa financijskim izvješćem i 

Izvješćem  nezavisnog revizora 

 

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:01-04-1007-9/22 

Fojnica: 30.06.2022. 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 1. siječnja - 31. 

prosinca 2021. godine sa finansijskim 

izvještajem i Izvještajem nezavisnog revizora, 

Općinsko vijeće Fojnica, na 13. sjednici 

održanoj  30.06.2022. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvještaja o radu Lječilišta 

„Reumal“ Fojnica za period 01.01. - 31. 

12.2021. godine  sa finansijskim izvještajem 

i Izvještajem  nezavisnog revizora 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o 

radu Lječilišta „Reumal“ Fojnica za period 

01.01. - 31.12.2021. godine sa finansijskim 

izvještajem i Izvještajem  nezavisnog revizora. 

  
Sastavni dio ovog  Zaključka je Izvještaj o radu  

Lječilišta „Reumal“ Fojnica za period 01.01- 

31.12.2021. godine, broj: 1-1667 od 04.05.2022. 

godine sa finansijskim izvještajem i Izvještajem  

nezavisnog revizora 

 

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: 01-04-1007-4/22 

Fojnica: 30. lipnja 2022. 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 

2021. godinu, Općinsko vijeće Fojnica, na 13.  

Broj: 01-04-1007-4/22 

Fojnica: 30.06.2022. godine                                                                              

 

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 

2021. godinu, Općinsko vijeće Fojnica, na 13.  
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sjednici održanoj 30. lipnja 2022. godine, 

donosi 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove 

Dom zdravlja Fojnica za 2021. godinu 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o 

radu Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za 

2021. godinu. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o radu 

Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za 2021. 

godinu, od travnja 2022. godine, koje je 

Upravno vijeće  Javne ustanove Dom zdravlja 

Fojnica usvojilo na XVIII  (osamnaestoj) 

sjednici  održanoj 14. travnja 2022. 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: 01-04-1007-6/22 

Fojnica: 30. lipnja 2022. 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 i poslovanju JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica 

za 2021. godinu Općinsko vijeće Fojnica, na 

13. sjednici održanoj 30. lipnja 2022. godine, 

donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o radu  i poslovanju 

JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica za 2021. godinu 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o 

radu i poslovanju  JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica 

za 2021. godinu. 

 

Sastavni dio ovog  Zaključka je Izvješće o radu 

i poslovanju JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica za 

2021. godinu, od 23. ožujka 2022. godine. 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu drugog dana 

od dana objavljivanja u „Službenim novinama 

sjednici održanoj 30.06.2022. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvještaja o radu Javne ustanove 

Dom zdravlja Fojnica za 2021. godinu 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o 

radu Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za 

2021. godinu. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o radu 

Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za 2021. 

godinu, od aprila 2022. godine, koji je Upravni 

odbor Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica 

usvojio na XVIII  (osamnaestoj) sjednici  

održanoj 14.04.2022. 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: 01-04-1007-6/22 

Fojnica:30.06.2022. godine                                                                              

 

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 i poslovanju JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica 

za 2021. godinu Općinsko vijeće Fojnica, na 

13. sjednici održanoj 30.06.2022. godine, 

donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvještaja o radu  i poslovanju 

JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica za 2021. godinu 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o 

radu i poslovanju  JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica 

za 2021. godinu. 

 

Sastavni dio ovog  Zaključka je Izvještaj o 

radu i poslovanju JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica 

za 2021. godinu, od 23.03.2022. godine. 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu drugog dana 

od dana objavljivanja u „Službenim novinama 
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Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                          

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

_____________________________________ 

 

 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                       

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

____________________________________

Broj: 01-04-1007-7/22 

Fojnica:30. lipnja 2022. 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 Poslovne jedinice Spomenik prirode 

„Prokoško jezero“ za 2021. godinu Općinsko 

vijeće Fojnica, na 13. sjednici održanoj 30. 

lipnja 2022. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o radu 

Poslovne jedinice Spomenika prirode 

„Prokoško jezero“ za 2021. godinu 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o 

radu Poslovne jedinice Spomenik prirode 

„Prokoško jezero“ za 2021. godinu. 

 

Sastavni dio ovog  Zaključka je Izvješće o radu 

Poslovne jedinice Spomenik prirode 

„Prokoško jezero“ za 2021. godinu, od siječnja 

2022. 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: 01-04-1007-7/22 

Fojnica:30.06.2022. godine                                                                              

 

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 Poslovne jedinice Spomenik prirode 

„Prokoško jezero“ za 2021. godinu Općinsko 

vijeće Fojnica, na 13. sjednici održanoj 

30.06.2022. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvještaja o radu 

Poslovne jedinice Spomenika prirode 

„Prokoško jezero“ za 2021. godinu 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o 

radu Poslovne jedinice Spomenik prirode 

„Prokoško jezero“ za 2021. godinu. 

 

Sastavni dio ovog  Zaključka je Izvještaj o 

radu Poslovne jedinice Spomenik prirode 

„Prokoško jezero“ za 2021. godinu, od januara 

2022. 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: 01-04-1007-5/22 

Fojnica: 30. lipnja 2022.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 Javne  

Broj: 01-04-1007-5/22 

Fojnica: 30.06.2022.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 Plan i program rada Javne 
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ustanove Dom zdravlja Fojnica za 2022. 

godinu, Općinsko vijeće Fojnica, na 13. 

sjednici održanoj 30. lipnja 2022. godine, 

donosi 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Plana i programa rada 

Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica  

za 2022. godinu 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Plan i 

program rada Javne ustanove Dom zdravlja 

Fojnica za 2022. godinu. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Plan i program 

rada Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za 

2022. godinu, od siječnja 2022. godine, koji je 

Upravno vijeće Javne ustanove Dom zdravlja 

Fojnica usvojilo na XVII (sedamnaestoj)  

sjednici održanoj 24. veljače  2022. 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. 

_____________________________________ 

ustanove Dom zdravlja Fojnica za 2022. 

godinu, Općinsko vijeće Fojnica, na 13. 

sjednici održanoj 30.06.2022. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Plana i programa rada 

Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica  

za 2022. godinu 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Plan i 

program rada Javne ustanove Dom zdravlja 

Fojnica za 2022. godinu. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Plan i program 

rada Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za 

2022. godinu, od januara 2022. godine, koji je 

Upravni odbor Javne ustanove Dom zdravlja 

Fojnica usvojio na XVII (sedamnaestoj)  

sjednici održanoj 24.02.2022. 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. 

_____________________________________

 

01-04-1007-8/22 

Fojnica: 30. lipnja 2022. 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 Plan rada 

Javnog komunalnog poduzeća „Šćona“ d.o.o. 

Fojnica za 2022. godinu, Općinsko vijeće 

Fojnica, na 13. sjednici održanoj 30. lipnja 

2022. godine, donosi 

  

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Plana rada 

Javnog komunalnog poduzeća „Šćona“ 

d.o.o. Fojnica za 2022. godinu 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Plan rada 

Javnog komunalnog poduzeća „Šćona“ d.o.o. 

Fojnica za 2022. godinu. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Plan rada 

Javnog komunalnog poduzeća „Šćona“ d.o.o.  

Broj: 01-04-1007-8/22 

Fojnica: 30.06.2022. godine                                                                                        

 

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 Plan rada 

Javnog komunalnog preduzeća „Šćona“ d.o.o. 

Fojnica za 2022. godinu, Općinsko vijeće 

Fojnica, na 13. sjednici održanoj 30.06.2022. 

godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Plana rada 

Javnog komunalnog preduzeća „Šćona“ 

d.o.o. Fojnica za 2022. godinu 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Plan rada 

Javnog komunalnog preduzeća „Šćona“ d.o.o. 

Fojnica za 2022. godinu. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Plan rada 

Javnog komunalnog preduzeća „Šćona“ d.o.o.  
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Fojnica za 2022. godinu  od veljače 2022. 

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. 

_____________________________________ 

 

Fojnica za 2022. godinu  od februara 2022. 

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: 01-04-1007-3/22 

Fojnica:30. lipnja 2022. 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 2022. godine,  Općinsko vijeće 

Fojnica, na 13. sjednici održanoj 30. lipnja 

2022. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o izvršenju  

Proračuna Općine Fojnica 

za period: 1. siječnja - 31. ožujka 2022. 

godine 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o 

izvršenju Proračuna Općine Fojnica za period:  

1. siječnja - 31. ožujka 2022. godine.  

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o 

izvršenju Proračuna Općine Fojnica za period: 

1. siječnja - 31. ožujka 2022. godine, broj: 02-

11-983/22 od 16. lipnja 2022. godine. 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu drugog dana 

od dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

_____________________________________                

                                                                    

Broj: 01-04-1007-3/22 

Fojnica:30.06.2022. godine 

 

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica - 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

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

Općinskog vijeća Fojnica - Prečišćeni tekst 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15), Razmatrajući Izvještaj o izvršenju 

Budžeta Općine Fojnica za period: 01.01.-

31.03.2022. godine,  Općinsko vijeće Fojnica, 

na 13. sjednici održanoj 30.06.2022. godine, 

donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvještaja o izvršenju  

Budžeta Općine Fojnica 

za period: 01.01. - 31.03.2022. godine 

 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o 

izvršenju Budžeta Općine Fojnica za period:  

01.01. - 31.03.2022. godine.  

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o 

izvršenju Budžeta Općine Fojnica za period: 

01.01.- 31.03.2022. godine, broj: 02-11-983/22 

od 16.06.2022. godine. 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu drugog dana 

od dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

_____________________________________             
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