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Broj: 01-04-52-2/22
Fojnica:20. siječnja 2022. godine

Broj: 01-04-52-2/22
Fojnica:20.01.2022. godine

Na temelju članka 43. Zakona o prostornom
uređenju („Službene novine KSB“, broj: 11/14),
članka 24. stavak (1). točka 5,, a u vezi člankom
14. stavak (1), točke 13., 14. i 15. Statuta općine
Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine
općine Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće
Fonica, na 10. sjednici održanoj 20. siječnja 2022.
godine donosi

Na osnovu člana 43. Zakona o prostornom
uređenju („Službene novine SBK“, broj: 11/14),
člana 24. stav (1). tačka 5,, a u vezi člana 14. stav
(1), tačke 13., 14. i 15. Statuta općine Fojnica –
Prečišćeni tekst („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće Fonica, na
10. sjednici održanoj 20.01.2022 godine donosi

ODLUKU

ODLUKU

o pristupanju Izmjeni i dopuni Regulacijskog
plana općine Fojnica
po skraćenom postupku – izgradnja objekata
javnog sadržaja

o pristupanju Izmjeni i dopuni Regulacionog
plana općine Fojnica
po skraćenom postupku – izgradnja objekata
javnog sadržaja

Članak 1.
Pristupa se izradi Izmjeni i dopuni Regulacijskog
plana općine Fojnica - izgradnja javnih ustanova
predškolskog i osnovnog obrazovanja sa
sportskom dvoranom na građevinskoj parceli k.č.
1479/1, „Dragača“, Katastarska općina Fojnica,
površine 4.000 m2, po skraćenom postupku (u
daljem tekstu: Plan).

Član 1.
Pristupa se izradi Izmjeni i dopuni Regulacionog
plana općine Fojnica - izgradnja javnih ustanova
predškolskog
i osnovnog obrazovanja sa
sportskom dvoranom na građevinskoj parceli k.č.
1479/1, „Dragača“, Katastarska općina Fojnica,
površine 4.000 m2, po skraćenom postupku (u
daljem tekstu: Plan).

GRANICE PODRUČJA ZA KOJE SE PLAN
RADI

GRANICE PODRUČJA ZA KOJE SE PLAN
RADI

Članak 2.
Granica područja planiranja obuhvata građevinsku
parcelu k.č. 1479/1, KO Fojnica. Površina
obuhvata iznosi 4.000 m2.

Član 2.
Granica područja planiranja obuhvata građevinsku
parcelu k.č. 1479/1, KO Fojnica. Površina
obuhvata iznosi 4.000 m2.

VREMENSKI PERIOD ZA KOJI SE PLAN
DONOSI

VREMENSKI PERIOD ZA KOJI SE PLAN
DONOSI

Članak 3.
Plan se donosi do donošenja novog planskog
dokumenta.

Član 3.
Plan se donosi do donošenja novog planskog
dokumenta.

SMJERNICE ZA IZRADU PLANA

SMJERNICE ZA IZRADU PLANA

Stranica 2

Službene novine Općine Fojnica

Broj 1

28.01.2022. godine

Članak 4.
Plan se radi u granicama vlasničke parcele k.č.
1479/1 KO Fojnica koja se nalazi u gradskoj zoni
neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na
kojem je Regulacijskim planom planirana
izgradnja niza stambenih objekata.
Izmjenom Plana potrebno je: na građevinskoj
parceli k.č. 1479/1 KO Fojnica planirati izgradnju
ustanova predškolskog i osnovnog obrazovanja sa
sportskom dvoranom.
Planirani horizontalni i vertikalni gabariti objekata
ne smiju ugroziti postojeću prometnicu koja se
proteže duž rijeke Dragače i uvjete stanovanja u
planiranim susjednim objektima.
Potrebno je obezbjediti parking prostor za
planirane objekte.
Priključak na prometnicu i mrežu komunalne
infrastrukture treba uskladiti sa Planom i važećim
tehničkim normativima.
Položaj novoproektiranih objekata na parceli,
njihovi gabariti i funkcionalni raspored sadržaja
zadovoljavaju zakonom propisane normative, koje
je naznačeno na kopiji katastarskog plana koji je
sastavni dio ove odluke.
Predlagač Plana je obvezan riješiti imovinsko
pravne odnose.

Član 4.
Plan se radi u granicama vlasničke parcele k.č.
1479/1 KO Fojnica koja se nalazi u gradskoj zoni
neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na
kojem je Regulacionim planom planirana
izgradnja niza stambenih objekata.
Izmjenom Plana potrebno je: na građevinskoj
parceli k.č. 1479/1 KO Fojnica planirati izgradnju
ustanova predškolskog i osnovnog obrazovanja sa
sportskom dvoranom.
Planirani horizontalni i vertikalni gabariti objekata
ne smiju ugroziti postojeću saobraćajnicu koja se
proteže duž rijeke Dragače i uvjete stanovanja u
planiranim susjednim objektima.
Potrebno je obezbjediti parking prostor za
planirane objekte.
Priključak na saobraćajnicu i mrežu komunalne
infrastrukture treba uskladiti sa Planom i važećim
tehničkim normativima.
Položaj novoprojektovanih objekata na parceli,
njihovi gabariti i funkcionalni raspored sadržaja
zadovoljavaju zakonom propisane normative, koje
je naznačeno na kopiji katastarskog plana koji je
sastavni dio ove odluke.
Predlagač Plana je obavezan riješiti imovinsko
pravne odnose.

NOSILAC PRIPREME I NOSILAC IZRADE
PLANA

NOSILAC PRIPREME I NOSILAC IZRADE
PLANA

Članak 5.
Nosilac pripreme Plana je Općinski načelnik u
suradnji sa Službom za urbanizam, građenje,
katastar i imovinsko pravne poslove općine
Fojnica, koja će pripremiti prijedlog Plana i
podnijeti Općinskom vijeću na donošenje.

Član 5.
Nosilac pripreme Plana je Općinski načelnik u
saradnji sa Službom za urbanizam, građenje,
katastar i imovinsko pravne poslove općine
Fojnica, koja će pripremiti prijedlog Plana i
podnijeti Općinskom vijeću na donošenje.

Članak 6.
Troškove izrade izmjene Regulacijskog plana
snosi Predlagač izmjene Plana.

Član 6.
Troškove izrade izmjene Regulacionog plana
snosi Predlagač izmjene Plana.

Članak 7.
Sastavni dio ove odluke je grafički prilog sa
ucrtanom granicom planiranja i rasporedom
gradnje planiranih objekata.

Član 7.
Sastavni dio ove odluke je grafički prilog sa
ucrtanom granicom planiranja i rasporedom
gradnje planiranih objekata.

Članak 8.
Odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u „Službenim novinama općine
Fojnica“.

Član 8.
Odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u „Službenim novinama općine
Fojnica“.

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

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

Službene novine Općine Fojnica

28.01.2022. godine

Broj 1

Stranica 3

Broj: 01-04-52-3/22
Fojnica: 20. siječnja 2022. godine

Broj: 01-04-52-3/22
Fojnica: 20.02.2022. godine

Na temelju članka 43. stavak (2) Zakona o
prostornom uređenju KSB („Službene novine
KSK“, broj: 11/14), i članKa 24. Statuta općine
Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine
općine Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće na
10. sjednici održanoj 20. siječnja 2022.godine,
donosi

Na osnovu člana 43. stav (2) Zakona o
prostornom uređenju SBK („Službene novine
SBK“, broj: 11/14), i člana 24. Statuta općine
Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine
općine Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće na
10. sjednici održanoj 20.01.2022.godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacijskog
plana Fojnica „Sportsko rekreacioni centar“

o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog
plana Fojnica „Sportsko rekreacioni centar“

Članak 1.

Član 1.

Usvaja se Izmjena i dopuna Regulacijskog plana
Fojnica „Sportsko rekreacioni centar“, i to:
dogradnja poslovnog objekta (ljetna – zimska
bašta) i izgradnja bazena, po skraćenom postupku
– (u daljem tekstu: Plan).

Usvaja se Izmjena i dopuna Regulacionog plana
Fojnica „Sportsko rekreacioni centar“, i to:
dogradnja poslovnog objekta (ljetna – zimska
bašta) i izgradnja bazena, po skraćenom postupku
– (u daljem tekstu: Plan).

Članak 2.

Član 2.

Granica obuhvata Plana omeđena je sa dvije
strane ulicama Mehmeda Spahe i ZAVNOBIH-a,
rijekom Dragačom sa treće strane i obdaništem sa
četvrte strane.
Članak 3.

Granica obuhvata Plana omeđena je sa dvije
strane ulicama Mehmeda Spahe i ZAVNOBIH-a,
rijekom Dragačom sa treće strane i obdaništem sa
četvrte strane.
Član 3.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.
Tekstualni dio sadrži:
- Postojeće stanje i projekciju izgradnje i uređenje
građevinskih parcela sa urbanističko tehničkim
uvjetima za izgradnju objekata sa prometnicom i
komunalnom infrastrukturom u granicama Plana
-Odluku o provođenju plana.
Grafički dio sadrži:
Urbanizam prezentiran na odgovarajućem broju
tematskih karata, sa analitičkom obradom
građevinskih parcela.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.
Tekstualni dio sadrži:
- Postojeće stanje i projekciju izgradnje i uređenje
građevinskih parcela sa urbanističko tehničkim
uvjetima za izgradnju objekata sa saobraćajnicom
i komunalnom infrastrukturom u granicama Plana
-Odluku o provođenju plana.
Grafički dio sadrži:
Urbanizam prezentiran na odgovarajućem broju
tematskih karata, sa analitičkom obradom
građevinskih parcela.

Članak 4.

Član 4.

Po jedan primjerak Plana nalazi se na stalnom
javnom uvidu i čuva se u općini Fojnica – Službi
za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko
pravne poslove.
Članak 5.

Po jedan primjerak Plana nalazi se na stalnom
javnom uvidu i čuva se u općini Fojnica – Službi
za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko
pravne poslove.
Član 5.

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u „Službenim novinama općine
Fojnica“.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vanja Oroz Jukić dipl.log. i surd. v.r.
_______________________________________

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u „Službenim novinama općine
Fojnica“.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vanja Oroz Jukić dipl.log. i surd. s.r.
________________________________________

Stranica 4

Službene novine Općine Fojnica

Broj 1

28.01.2022. godine

Broj: 01-04-52-4/22
Fojnica:20. siječnja 2022. godine

Broj: 01-04-52-4/22
Fojnica:20.01.2022. godine

Na temelju članka 43. stavak (2) Zakona o
prostornom uređenju KSB („Službene novine
KSB”, broj: 11/14), i članka 24. Statuta općine
Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine
općine Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće na
10. sjednici održanoj 20. siječnja 2022. godine,
donosi

Na osnovu člana 43. stav (2) Zakona o
prostornom uređenju SBK („Službene novine
SBK”, broj: 11/14), i člana 24. Statuta općine
Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine
općine Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće na
10. sjednici održanoj 20.01.2022.godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o provođenju Izmjena i dopuna Regulacijskog
plana FOJNICA „Sportsko rekreacioni centar“
(Skraćeni postupak)

o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog
plana FOJNICA „Sportsko rekreacioni centar"
(Skraćeni postupak)

Članak 1.

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se provođenje Izmjena i
dopuna Regulacijskog plana Fojnica „Sportsko
rekreacioni centar” po skraćenom postupku – (u
daljem tekstu: Plan), zatim granice izmjene i
dopune, urbanističko tehnički uslovi za prostorne
intervencije koje se odnose na dogradnju
poslovnog objekta i izgradnju bazena, uslove za
uređenje građevinskog zemljišta, te odnosi prema
postojećim objektima.

Ovom odlukom utvrđuje se provođenje Izmjena i
dopuna Regulacionog plana Fojnica „Sportsko
rekreacioni centar” po skraćenom postupku – (u
daljem tekstu: Plan), zatim granice izmjene i
dopune, urbanističko tehnički uslovi za prostorne
intervencije koje se odnose na dogradnju
poslovnog objekta i izgradnju bazena, uslove za
uređenje građevinskog zemljišta, te odnosi prema
postojećim objektima.

Članak 2.

Član 2.

Granica obuhvata Regulacijskog plana Fojnica
„Sportsko-rekreacionog centra” omeđena je sa
dvije strane ulicama Mehmeda Spahe i
ZAVNOBIH-a, rijekom Dragačom sa treće strane
i JU za predškolski odgoj i prosvjetu djece
Fojnica sa četvrte strane.

Granica obuhvata Regulacionog plana Fojnica
„Sportsko-rekreacionog centra” omeđena je sa
dvije strane ulicama Mehmeda Spahe i
ZAVNOBIH-a, rijekom Dragačom sa treće strane
i JU za predškolski odgoj i obrazovanje djece
Fojnica sa četvrte strane.

Članak 3.

Član 3.

Područje koje razmatra Izmjena i dopuna Plana
obuhvata k.č. 373/1; 373/4; 373/5 i 373/6 ko
Fojnica, površine 0,27 ha.

Područje koje razmatra Izmjena i dopuna Plana
obuhvata k.č. 373/1; 373/4; 373/5 i 373/6 ko
Fojnica, površine 0,27 ha.

Članak 4.

Član 4.

Urbanističko tehnički uvjeti za dogradnju
poslovnog objekta i izgradnju bazena su:
- Na građevinskoj parceli gdje je izvršena
adaptacija poslovnog objekta planirana je
dogradnja koja bi činila poslovnu cjelinu sa
postojećim objektom, dok bi bazen bio lociran
između poslovnog objekta i rijeke Dragače.
- Građevinska
parcela
utvrđena
je
regulacijskom linijom i definirana je u grafičkom
dijelu Plana.
- Građevinska linja utvrđuje dio građevinske
površine na kojoj je moguće dograditi objekat.
Građevinskom linijom je utvrđena udaljenost
objekta od regulacijske linije.

Urbanističko tehnički uvjeti za dogradnju
poslovnog objekta i izgradnju bazena su:
- Na građevinskoj parceli gdje je izvršena
adaptacija poslovnog objekta planirana je
dogradnja koja bi činila poslovnu cjelinu sa
postojećim objektom, dok bi bazen bio lociran
između poslovnog objekta i rijeke Dragače.
- Građevinska
parcela
utvrđena
je
regulacionom linijom i definisana je u grafičkom
dijelu Plana.
- Građevinska linja utvrđuje dio građevinske
površine na kojoj je moguće dograditi objekat.
Građevinskom linijom je utvrđena udaljenost
objekta od regulacione linije.

28.01.2022. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 1

Stranica 5

Unutar građevinskih linija investitor je slobodan
da definira tlocrt građevine.
- Planom date građevinske linije objekata
moguće je djelimično korigirati u horizontalnom
smislu, ne narušavajući međusobne dozvoljene
distance, a u svrhu optimalnog arhitektonskog
oblikovanja građevine i procenta izgrađenosti.
- Maksimalna tlocrtna površina dogradnje
poslovnog objekta izgradnjom zimsko ljetne bašte
je cca 200 m2, dok je maksimalna tlocrtna
površina bazena cca 200 m2.
- Investitor je dužan obezbijediti parking
mjesta u okviru građevinske parcele, odnosno da
postoji prostorna veza sa parking prostorom.
- Arhitektonska građevina mora biti oblikovana
i građena od suvremenih materijala, koji nisu lako
zapaljivi i nisu prenosnici požara.

Unutar građevinskih linija investitor je slobodan
da definiše tlocrt građevine.
- Planom date građevinske linije objekata
moguće
je
djelimično
korigovati
u
horizontalnom smislu, ne narušavajući međusobne
dozvoljene distance, a u svrhu optimalnog
arhitektonskog oblikovanja građevine. i procenta
izgrađenosti.
- Maksimalna tlocrtna površina dogradnje
poslovnog objekta izgradnjom zimsko ljetne bašte
je cca 200 m2, dok je maksimalna tlocrtna
površina bazena cca 200 m2.
- Investitor je dužan obezbijediti parking
mjesta u okviru građevinske parcele, odnosno da
postoji prostorna veza sa parking prostorom.
- Arhitektonska građevina mora biti oblikovana
i građena od savremenih materijala, koji nisu lako
zapaljivi i nisu prenosnici požara.

Članak 5.

Član 5.

Uređenje građevinskog zemljišta izvesti u obimu i
kako je to predviđeno Planom.
Izgradnja građevine se ne može započeti bez
prethodnog minimalnog uređenja građevinskog
zemljišta što podrazumijeva obezbjeđenje
prometnog pristupa parceli, priključenje na
vodovodnu, kanalizacionu i elektroenergetsku
mrežu,
eventualno
izmiještanje
vodova
komunalne infrastrukture.
Priključke na prometnice i mrežu komunalne
infrastrukture treba raditi prema svim tehničkim,
funkcionalnim i bezbjednosnim uslovima prema
važećim zakonskim propisima i pravilima struke.
Izgradnja objekata privremenog karaktera može se
odobriti isključivo za potrebe gradilišta i isti se
moraju ukloniti prije podnošenja zahtjeva za
tehnički prijem građevine.

Uređenje građevinskog zemljišta izvesti u obimu i
kako je to predviđeno Planom.
Izgradnja građevine se ne može započeti bez
prethodnog minimalnog uređenja građevinskog
zemljišta što podrazumijeva obezbjeđenje
saobraćajnog pristupa parceli, priključenje na
vodovodnu, kanalizacionu i elektroenergetsku
mrežu,
eventualno
izmiještanje
vodova
komunalne infrastrukture.
Priključke na saobraćajnice i mrežu komunalne
infrastrukture treba raditi prema svim tehničkim,
funkcionalnim i bezbjednosnim uslovima prema
važećim zakonskim propisima i pravilima struke.
Izgradnja objekata privremenog karaktera može se
odobriti isključivo za potrebe gradilišta i isti se
moraju ukloniti prije podnošenja zahtjeva za
tehnički prijem građevine.

Članak 6.

Član 6.

Po jedan primjerak Plana nalazi se na stalnom
javnom uvidu i čuva se u Općini Fojnica – Službi
za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko
pravne poslove.

Po jedan primjerak Plana nalazi se na stalnom
javnom uvidu i čuva se u Općini Fojnica – Službi
za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko
pravne poslove.

Članak 7.

Član 7.

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

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

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

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

Stranica 6

Službene novine Općine Fojnica

Broj 1

28.01.2022. godine

Broj: 01-04-52-5/22
Fojnica:20. siječnja 2022. godine

Broj: 01-04-52-5/22
Fojnica: 20.01.2022. godine

Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave Federacije BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09) i članka 73.
Statuta općine Fojnica – Prečišćeni tekst
(„Službene novine općine Fojnica“, broj: 2/15)
Općinsko vijeće Fojnica, na 10. sjednici održanoj
20. siječnja 2022. godine, donosi

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne
samouprave Federacije BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09) i člana 73.
Statuta općine Fojnica – Prečišćeni tekst
(„Službene novine općine Fojnica“, broj: 2/15)
Općinsko vijeće Fojnica, na 10. sjednici održanoj
20.01.2022. godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o potvrđivanju izbora za članove i
predsjednika Vijeća Mjesne zajednice Fojnica

o potvrđivanju izbora za članove i
predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Fojnica

Članak 1.

Član 1.

Ovom odlukom Općinsko vijeće Fojnica i
Općinski načelnik potvrđuju rezultate izbora za
članove Vijeća i predsjednika Mjesne zajednice
Fojnica.
Članak 2.

Ovom odlukom Općinsko vijeće Fojnica i
Općinski načelnik potvrđuju rezultate izbora za
članove Savjeta i predsjednika Mjesne zajednice
Fojnica.
Član 2.

Vijeće mjesne zajednice Fojnica čine:

Savjet mjesne zajednice Fojnica čine:

NUSRET DRINIĆ
ANITA MARKANOVIĆ
SAKIB HUSEINBAŠIĆ
ZAKIR MUJIN
DŽEVAD KLISURA
ANDRIJA LEKIĆ
ALIJA PAMIĆ
ADIS MUJČIĆ
VLADO RAJIĆ
EMIR BUREKOVIĆ
SPOMENKA BOŠNJAK
MIRSAD BUHARALIJA
MIRSAD ZUKA
EMINA ZAHIROVIĆ
ASIM AJANOVIĆ
PAULINA KLJAJIĆ

NUSRET DRINIĆ
ANITA MARKANOVIĆ
SAKIB HUSEINBAŠIĆ
ZAKIR MUJIN
DŽEVAD KLISURA
ANDRIJA LEKIĆ
ALIJA PAMIĆ
ADIS MUJČIĆ
VLADO RAJIĆ
EMIR BUREKOVIĆ
SPOMENKA BOŠNJAK
MIRSAD BUHARALIJA
MIRSAD ZUKA
EMINA ZAHIROVIĆ
ASIM AJANOVIĆ
PAULINA KLJAJIĆ

Za predsjednika Vijeća Mjesne zajednice Fojnica
izabran je EMIR DELIĆ.

Za predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Fojnica
izabran je EMIR DELIĆ.

Članak 3.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će
objavljena u „Službenim novinama općine
Fojnica“.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vanja Oroz Jukić dipl. log. i surd.v.r.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će
objavljena u „Službenim novinama općine
Fojnica“.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vanja Oroz Jukić dipl. log. i surd.s.r.

OPĆINSKI NAČELNIK
Sabahudin Klisura, dipl.ing.v.r.
________________________________________

OPĆINSKI NAČELNIK
Sabahudin Klisura, dipl.ing.s.r.
________________________________________

Službene novine Općine Fojnica

28.01.2022. godine

Broj 1
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Broj: 01-04-52-6/22
Fojnica: 20. siječnja 2022. godine

Broj: 01-04-52-6/22
Fojnica: 20.01.2022. godine

Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave Federacije BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09) i članka 73.
Statuta općine Fojnica – Prečišćeni tekst
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 2/15)
Općinsko vijeće Fojnica, na 10. sjednici održanoj
20. siječnja 2022. godine, donosi

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne
samouprave Federacije BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09) i člana 73.
Statuta općine Fojnica – Prečišćeni tekst
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 2/15)
Općinsko vijeće Fojnica, na 10. sjednici održanoj
20.01.2022. godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o potvrđivanju izbora za članove i
predsjednika Vijeća Mjesne zajednice
Ostružnica

o potvrđivanju izbora za članove i
predsjednika Savjeta Mjesne zajednice
Ostružnica

Članak 1.

Član 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Fojnica i
Općinski načelnik potvrđuju rezultate izbora za
članove Vijeća i predsjednika Mjesne zajednice
Ostružnica.
Članak 2.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Fojnica i
Općinski načelnik potvrđuju rezultate izbora za
članove Savjeta i predsjednika Mjesne zajednice
Ostružnica.
Član 2.

Vijeće mjesne zajednice Ostružnica čine:

Savjet mjesne zajednice Ostružnica čine:

EDIN HALILOVIĆ
ŠAČIR HASANAGIĆ
EMIR MEŠA
RANKO MILUŠIĆ
HUSEIN MEŠA
AMIR KRŠIĆ
Za predsjednika Vijeća Mjesne zajednice
Ostružnica izabran je HUSEIN HODŽIĆ.

EDIN HALILOVIĆ
ŠAČIR HASANAGIĆ
EMIR MEŠA
RANKO MILUŠIĆ
HUSEIN MEŠA
AMIR KRŠIĆ
Za predsjednika Savjeta Mjesne zajednice
Ostružnica izabran je HUSEIN HODŽIĆ.

Članak 3.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će
objavljena u „Službenim novinama općine
Fojnica“.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vanja Oroz Jukić dipl. Log. i surd.v.r.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će
objavljena u „Službenim novinama općine
Fojnica“.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vanja Oroz Jukić dipl. Log. i surd.s.r.

OPĆINSKI NAČELNIK
Sabahudin Klisura, dipl.ing.v.r.
____________________________________

OPĆINSKI NAČELNIK
Sabahudin Klisura, dipl.ing.s.r
________________________________________

Broj: 01-04-52-7/22
Fojnica: 20. siječnja 2022. godine

Broj: 01-04-52-7/22
Fojnica: 20.01.2022. godine

Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave Federacije BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09) i članka 73.
Statuta općine Fojnica – Prečišćeni tekst
(„Službene novine općine Fojnica“, broj: 2/15)

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne
samouprave Federacije BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09) i člana 73.
Statuta općine Fojnica – Prečišćeni tekst
(„Službene novine općine Fojnica“, broj: 2/15)

Stranica 8

Službene novine Općine Fojnica

Općinsko vijeće Fojnica, na 10. sjednici održanoj
20. siječnja 2022. godine, donosi

Broj 1

28.01.2022. godine

Općinsko vijeće Fojnica, na 10. sjednici održanoj
20.01.2022. godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o potvrđivanju izbora za članove i
predsjednika Vijeća Mjesne zajednice
Pločari Polje

o potvrđivanju izbora za članove i
predsjednika Savjeta Mjesne zajednice
Pločari Polje

Članak 1.

Član 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Fojnica i
Općinski načelnik potvrđuju rezultate izbora za
članove Vijeća i predsjednika Mjesne zajednice
Pločari Polje.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Fojnica i
Općinski načelnik potvrđuju rezultate izbora za
članove Savjeta i predsjednika Mjesne zajednice
Pločari Polje.

Članak 2.

Član 2.

Vijeća mjesne zajednice Pločari Polje čine:
RIFET TURKO
ZIJADA FEJZIĆ
ALMIR ZEČEVIĆ
VLADO BRAJKOVIĆ

Savjet mjesne zajednice Pločari Polje čine:
RIFET TURKO
ZIJADA FEJZIĆ
ALMIR ZEČEVIĆ
VLADO BRAJKOVIĆ

Za predsjednika Vijeća Mjesne zajednice Pločari
Polje izabran je HALID AHMETAK.

Za predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Pločari
Polje izabran je HALID AHMETAK.

Članak 3.

Član 3.

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

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

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

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

OPĆINSKI NAČELNIK
Sabahudin Klisura, dipl.ing.v.r.
________________________________________

OPĆINSKI NAČELNIK
Sabahudin Klisura, dipl.ing.s.r.
________________________________________

Broj: 01-04-52-8/22
Fojnica: 20. siječnja 2022. godine

Broj: 01-04-52-8/22
Fojnica: 20.01.2022. godine

Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave Federacije BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09) i članka 73.
Statuta općine Fojnica – Prečišćeni tekst
(„Službene novine općine Fojnica“, broj: 2/15)
Općinsko vijeće Fojnica, na 10. sjednici održanoj
20. siječnja 2022. godine, donosi

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne
samouprave Federacije BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09) i člana 73.
Statuta općine Fojnica – Prečišćeni tekst
(„Službene novine općine Fojnica“, broj: 2/15)
Općinsko vijeće Fojnica, na 10. sjednici održanoj
20.01.2022. godine, donosi

Službene novine Općine Fojnica

28.01.2022. godine

ODLUKU

Broj 1
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ODLUKU

o potvrđivanju izbora za članove i
predsjednika Vijeća Mjesne zajednice
Bakovići

o potvrđivanju izbora za članove i
predsjednika Savjeta Mjesne zajednice
Bakovići

Članak 1.

Član 1.

Ovom odlukom Općinsko vijeće Fojnica i
Općinski načelnik potvrđuju rezultate izbora za
članove Vijeća i predsjednika Mjesne zajednice
Bakovići.
Članak 2.

Ovom odlukom Općinsko vijeće Fojnica i
Općinski načelnik potvrđuju rezultate izbora za
članove Savjeta i predsjednika Mjesne zajednice
Bakovići.
Član 2.

Vijeće mjesne zajednice Bakovići čine:

Savjet mjesne zajednice Bakovići čine:

TOMISLAV BOŠNJAK
SLAVEN KAPETANOVIĆ
BRANKO MARKOVIĆ
SLAVICA CVJETKOVIĆ

TOMISLAV BOŠNJAK
SLAVEN KAPETANOVIĆ
BRANKO MARKOVIĆ
SLAVICA CVJETKOVIĆ

Za predsjednika Vijeća Mjesne zajednice
Bakovići izabran je MARINKO OKIĆ.

Za predsjednika Savjeta Mjesne zajednice
Bakovići izabran je MARINKO OKIĆ.

Članak 3.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će
objavljena u „Službenim novinama općine
Fojnica“.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vanja Oroz Jukić dipl. log. i surd.v.r.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će
objavljena u „Službenim novinama općine
Fojnica“.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vanja Oroz Jukić dipl. log i surd.s.r.

OPĆINSKI NAČELNIK
Sabahudin Klisura, dipl.ing.v.r.
________________________________________

OPĆINSKI NAČELNIK
Sabahudin Klisura, dipl.ing.s.r.
________________________________________

Broj: 01-04-52-9/22
Fojnica: 20. siječnja 2022. godine

Broj: 01-04-52-9/22
Fojnica: 20.01.2022. godine

Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave Federacije BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09) i članka 73.
Statuta općine Fojnica – Prečišćeni tekst
(„Službene novine općine Fojnica“, broj: 2/15)
Općinsko vijeće Fojnica, na 10. sjednici održanoj
20. siječnja 2022. godine, donosi

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne
samouprave Federacije BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09) i člana 73.
Statuta općine Fojnica – Prečišćeni tekst
(„Službene novine općine Fojnica“, broj: 2/15)
Općinsko vijeće Fojnica, na 10. sjednici održanoj
20.01.2022. godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o potvrđivanju izbora za članove i
predsjednika Vijeća Mjesne zajednice Prokos

o potvrđivanju izbora za članove i
predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Prokos

Članak 1.

Član 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Fojnica i
Općinski načelnik potvrđuju rezultate izbora za
članove Vijeća i predsjednika Mjesne zajednice
Prokos.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Fojnica i
Općinski načelnik potvrđuju rezultate izbora za
članove Savjeta i predsjednika Mjesne zajednice
Prokos.

Stranica 10

Službene novine Općine Fojnica
Članak 2.

Vijeća mjesne zajednice Prokos čine:
JASMIN MERDŽANIĆ
SANELA BUREKOVIĆ
MUSTAFA BAŠIĆ
MUŠAN KLISURA
NAZIF SOFTIĆ
MIDHAT BUREKOVIĆ

Broj 1

28.01.2022. godine
Član 2.

Savjet mjesne zajednice Prokos čine:
JASMIN MERDŽANIĆ
SANELA BUREKOVIĆ
MUSTAFA BAŠIĆ
MUŠAN KLISURA
NAZIF SOFTIĆ
MIDHAT BUREKOVIĆ

Za predsjednika Vijeća Mjesne zajednice Prokos
izabran je MIRSAD KLISURA.

Za predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Prokos
izabran je MIRSAD KLISURA.

Članak 3.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će
objavljena u „Službenim novinama općine
Fojnica“.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vanja Oroz Jukić dipl. log. i surd. v.r.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će
objavljena u „Službenim novinama općine
Fojnica“.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vanja Oroz Jukić dipl. log. i surd.s.r.

OPĆINSKI NAČELNIK
Sabahudin Klisura, dipl.ing. v.r.
________________________________________

OPĆINSKI NAČELNIK
Sabahudin Klisura, dipl.ing.s.r.
________________________________________

Broj: 01-04-52-10/22
Fojnica: 20. siječnja 2022. godine

Broj: 01-04-52-10/22
Fojnica: 20.01.2022. godine

Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave Federacije BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09) i članka 73.
Statuta općine Fojnica – Prečišćeni tekst
(„Službene novine općine Fojnica“, broj: 2/15)
Općinsko vijeće Fojnica, na 10. sjednici održanoj
20. siječnja 2022. godine, donosi

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne
samouprave Federacije BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09) i člana 73.
Statuta općine Fojnica – Prečišćeni tekst
(„Službene novine općine Fojnica“, broj: 2/15)
Općinsko vijeće Fojnica, na 10. sjednici održanoj
20.01.2022. godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o potvrđivanju izbora za članove i
predsjednika Vijeća Mjesne zajednice Ščitovo

o potvrđivanju izbora za članove i
predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Ščitovo

Članak 1.

Član 1.

Ovom odlukom Općinsko vijeće Fojnica i
Općinski načelnik potvrđuju rezultate izbora za
članove Savjeta i predsjednika Mjesne zajednice
Ščitovo.
Članak 2.

Ovom odlukom Općinsko vijeće Fojnica i
Općinski načelnik potvrđuju rezultate izbora za
članove Savjeta i predsjednika Mjesne zajednice
Ščitovo.
Član 2.

Vijeće mjesne zajednice Ščitovo čine:

Savjet mjesne zajednice Ščitovo čine:

RADMILA TOLO
MUJO ZULUM
DŽEVAD MEHIĆ
IVICA STOJANOVIČ

RADMILA TOLO
MUJO ZULUM
DŽEVAD MEHIĆ
IVICA STOJANOVIČ

Službene novine Općine Fojnica

28.01.2022.godine

Broj 1

Stranica 11

Za predsjednika Vijeća Mjesne zajednice
Ščitovo izabran je NIHAD MEHTIĆ.

Za predsjednika Savjeta Mjesne zajednice
Ščitovo izabran je NIHAD MEHTIĆ.

Članak 3.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit
će objavljena u „Službenim novinama općine
Fojnica“.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vanja Oroz Jukić dipl. log i surd. v.r.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit
će objavljena u „Službenim novinama općine
Fojnica“.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vanja Oroz Jukić dipl. log i surd.s.r.

OPĆINSKI NAČELNIK
Sabahudin Klisura, dipl.ing.v.r.
_____________________________________

OPĆINSKI NAČELNIK
Sabahudin Klisura, dipl.ing.s.r.
_____________________________________

Broj: 01-04-52-11/22
Fojnica: 20. siječnja 2022. godine

Broj: 01-04-52-11/22
Fojnica: 20.01.2022. godine

Na temelju članka 13. Zakona o načelima
lokalne
samouprave
Federacije
BiH
(„Službene novine Federacije BiH“, broj:
49/06 i 51/09) i članka 73. Statuta općine
Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine
općine Fojnica“, broj: 2/15) Općinsko vijeće
Fojnica, na 10. sjednici održanoj 20. siječnja
2022. godine, donosi

Na osnovu člana 13. Zakona o principima
lokalne
samouprave
Federacije
BiH
(„Službene novine Federacije BiH“, broj:
49/06 i 51/09) i člana 73. Statuta općine
Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine
općine Fojnica“, broj: 2/15) Općinsko vijeće
Fojnica, na 10. sjednici održanoj 20.01.2022.
godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o potvrđivanju izbora za članove i
predsjednika Vijeća Mjesne zajednice
Gojevići

o potvrđivanju izbora za članove i
predsjednika Savjeta Mjesne zajednice
Gojevići

Članak 1.

Član 1.

Ovom odlukom Općinsko vijeće Fojnica i
Općinski načelnik potvrđuju rezultate izbora za
članove Vijeća i predsjednika Mjesne
zajednice Gojevići.

Ovom odlukom Općinsko vijeće Fojnica i
Općinski načelnik potvrđuju rezultate izbora za
članove Savjeta i predsjednika Mjesne
zajednice Gojevići.

Članak 2.

Član 2.

Vijeće mjesne zajednice Gojevići čine:
JURO BILIĆ
JASMIN DURIĆ
SUMBULKA MILIČEVIĆ
MILAN ŠERO
RADOSLAV KAPETANOVIĆ
MATO KNEŽEVIĆ
Za predsjednika Vijeća Mjesne zajednice
Gojevići izabran je MIROSLAV BOŠNJAK.

Savjet mjesne zajednice Gojevići čine:
JURO BILIĆ
JASMIN DURIĆ
SUMBULKA MILIČEVIĆ
MILAN ŠERO
RADOSLAV KAPETANOVIĆ
MATO KNEŽEVIĆ
Za predsjednika Savjeta Mjesne zajednice
Gojevići izabran je MIROSLAV BOŠNJAK.

Stranica 12

Službene novine Općine Fojnica

Broj 1

28.01.2022. godine

Članak 3.

Član 3.

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit
će 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.

OPĆINSKI NAČELNIK
Sabahudin Klisura, dipl.ing.v.r.
_____________________________________

OPĆINSKI NAČELNIK
Sabahudin Klisura, dipl.ing.s.r.
_____________________________________

Broj: 01-04-52-12/22
Fojnica: 20. siječnja 2022. godine

Broj: 01-04-52-12/22
Fojnica: 20.01.2022. godine

Na temelju članka 13. Zakona o načelima
lokalne
samouprave
Federacije
BiH
(„Službene novine Federacije BiH“, broj:
49/06 i 51/09) i članka 73. Statuta općine
Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine
općine Fojnica“, broj: 2/15) Općinsko vijeće
Fojnica, na 10. sjednici održanoj 20. siječnja
2022. godine, donosi

Na osnovu člana 13. Zakona o principima
lokalne
samouprave
Federacije
BiH
(„Službene novine Federacije BiH“, broj:
49/06 i 51/09) i člana 73. Statuta općine
Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine
općine Fojnica“, broj: 2/15) Općinsko vijeće
Fojnica, na 10. sjednici održanoj 20.01.2022.
godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o potvrđivanju izbora za članove i
predsjednika Vijeća Mjesne zajednice
Pridola

o potvrđivanju izbora za članove i
predsjednika Savjeta Mjesne zajednice
Pridola

Članak 1.

Član 1.

Ovom odlukom Općinsko vijeće Fojnica i
Općinski načelnik potvrđuju rezultate izbora za
članove Vijeća
i predsjednika Mjesne
zajednice Pridola.

Ovom odlukom Općinsko vijeće Fojnica i
Općinski načelnik potvrđuju rezultate izbora za
članove Savjeta i predsjednika Mjesne
zajednice Pridola.

Članak 2.

Član 2.

Vijeće mjesne zajednice Pridola čine:
ESNAF RIZVIĆ
SANEL ALETIĆ
MUZAFER RIZVIĆ
NEDŽAD ALETIĆ
Za predsjednika Vijeća Mjesne zajednice
Pridola izabran je FUAD ALETIĆ.

Savjet mjesne zajednice Pridola čine:
ESNAF RIZVIĆ
SANEL ALETIĆ
MUZAFER RIZVIĆ
NEDŽAD ALETIĆ
Za predsjednika Savjeta Mjesne zajednice
Pridola izabran je FUAD ALETIĆ.

28.01.2022. godine
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Članak 3.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit
će objavljena u „Službenim novinama općine
Fojnica“.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vanja Oroz Jukić dipl. log. i surd. v.r.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit
će objavljena u „Službenim novinama općine
Fojnica“.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vanja Oroz Jukić dipl. log. i surd. s.r.

OPĆINSKI NAČELNIK
Sabahudin Klisura, dipl.ing.v.r.
_____________________________________

OPĆINSKI NAČELNIK
Sabahudin Klisura, dipl.ing.s.r.
_____________________________________

Broj: 01-04-52-13/22
Fojnica: 20. siječnja 2022. godine

Broj: 01-04-52-13/22
Fojnica: 20.01.2022. godine

Na temelju članka 13. Zakona o načelima
lokalne
samouprave
Federacije
BiH
(„Službene novine Federacije BiH“, broj:
49/06 i 51/09) i članka 73. Statuta općine
Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine
općine Fojnica“, broj: 2/15) Općinsko vijeće
Fojnica, na 10. sjednici održanoj 20. siječnja
2022. godine, donosi

Na osnovu člana 13. Zakona o principima
lokalne
samouprave
Federacije
BiH
(„Službene novine Federacije BiH“, broj:
49/06 i 51/09) i člana 73. Statuta općine
Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine
općine Fojnica“, broj: 2/15) Općinsko vijeće
Fojnica, na 10. sjednici održanoj 20.01.2022.
godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o potvrđivanju izbora za članove i
predsjednika Vijeća Mjesne zajednice
Dusina

o potvrđivanju izbora za članove i
predsjednika Savjeta Mjesne zajednice
Dusina

Članak 1.

Član 1.

Ovom odlukom Općinsko vijeće Fojnica i
Općinski načelnik potvrđuju rezultate izbora za
članove Vijeća i predsjednika Mjesne
zajednice Dusina.

Ovom odlukom Općinsko vijeće Fojnica i
Općinski načelnik potvrđuju rezultate izbora za
članove Savjeta i predsjednika Mjesne
zajednice Dusina.

Članak 2.

Član 2.

Vijeće mjesne zajednice Dusina čine:

Savjet mjesne zajednice Dusina čine:

TUFIK FEJZIĆ
BELMIN DURIĆ
IVAN LOVRIĆ
HERMINA AKŠAMOVIĆ
MUZAFER AKŠAMOVIĆ
EDHEM AKŠAMOVIĆ

TUFIK FEJZIĆ
BELMIN DURIĆ
IVAN LOVRIĆ
HERMINA AKŠAMOVIĆ
MUZAFER AKŠAMOVIĆ
EDHEM AKŠAMOVIĆ

Za predsjednika Vijeća Mjesne zajednice
Dusina izabrana je ESMA SALČINOVIĆ.

Za predsjednika Savjeta Mjesne zajednice
Dusina izabrana je ESMA SALČINOVIĆ.

Stranica 14
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Članak 3.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,
a bit će objavljena u „Službenim novinama
općine Fojnica“.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,
a bit će 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.

OPĆINSKI NAČELNIK
Sabahudin Klisura, dipl.ing.v.r.______

OPĆINSKI NAČELNIK
Sabahudin Klisura, dipl.ing.s.r.___

Broj: 01-04-52-16/22
Fojnica: 20. siječnja 2022. godine

Broj: 01-04-52-16/22
Fojnica: 20.01.2022. godine

Na temelju članka 4. stavak 2. Zakona o
koncesijama („Službene novine KSB“, broj:
8/09, 6/13, 9/15) i članka 24., a u vezi člankom
14. stavak (1), točka 3. Statuta općine Fojnica
- Prečišćeni tekst („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće Fojnica
na 10. sjednici, održanoj 20. siječnja 2022.
godine, donosi

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o
koncesijama („Službene novine SBK“, broj:
8/09, 6/13 i 9/15) i člana 24., a u vezi člana 14.
stav (1), tačka 3. Statuta općine Fojnica Prečišćeni tekst („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće Fojnica
na 10. sjednici, održanoj 20.01.2022. godine,
donosi

ODLUKU

ODLUKU

davanju prethodne saglasnosti u postupku
dodjele koncesije za flaširanje vode i
bezalkoholnih pića

davanju prethodne saglasnosti u postupku
dodjele koncesije
za flaširanje vode i bezalkoholnih pića

Članak 1.
Ovom odlukom daje se prethodna suglasnost u
postupku dodjele koncesije za flaširanje pitke
vode i bezalkoholnih pića gospodarskom
društvu „Sa – SARA“ d.o.o. Fojnica sa
izvorišta „Požarna“ u količinama viškova vode
za vodosnadbjevanje građana općine Fojnica,
procijenjenih na 15 litara/sekunda.

Član 1.
Ovom odlukom daje se prethodna saglasnost u
postupku dodjele koncesije za flaširanje pitke
vode i bezalkoholnih pića privrednom društvu
„Sa – SARA“ d.o.o. Fojnica sa izvorišta
„Požarna“ u količinama viškova vode za
vodosnadbjevanje građana općine Fojnica,
procijenjenih na 15 litara/sekunda.

Članak 2.
Sastavni dio ove odluke je suglasnost
Korisnika koncesije JKP „Šćona“ d.o.o.
Fojnica o prijenosu prava i obveza na
gospodarsko društvo „Sa – SARA“ d.o.o.
Fojnica i Zapisnik sa javne rasprave.

Član 2.
Sastavni dio ove odluke je saglasnost
Korisnika koncesije JKP „Šćona“ d.o.o.
Fojnica o prenosu prava i obaveza na
privredno društvo „Sa – SARA“ d.o.o. Fojnica
i Zapisnik sa javne rasprave.

Članak 3.
Odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u „Službenim novinama općine
Fojnica“.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vanja Oroz Jukić dipl.log. i surd.v.r.
_____________________________________

Član 3.
Odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u „Službenim novinama općine
Fojnica“.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Vanja Oroz Jukić dipl.log. i surd.s.r.
_____________________________________

28.01.2022. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 1
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Broj: 01-04-52-14/22
Fojnica: 20. siječnja 2022. godine

Broj: 01-04-52-14/22
Fojnica: 20.01.2022. 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 provedenim
izborima u Mjesnim zajednicama općine
Fojnica, prijedloge Odluka o potvrđivanju
izbora za članove i predsjednika Vijeća
Mjesnih zajednice općine Fojnica, Općinsko
vijeće Fojnica, na 10. sjednici održanoj 20.
siječnja 2022. 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 provedenim
izborima u Mjesnim zajednicama općine
Fojnica, prijedloge Odluka o potvrđivanju
izbora za članove i predsjednika Savjeta
Mjesnih zajednice općine Fojnica, Općinsko
vijeće Fojnica, na 10. sjednici održanoj
20.01.2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

I. Općinsko vijeće Fojnica zadužuje Službu za
društvene djelatnosti i stambeno komunalne
poslove da Statute mjesnih zajednica općine
Fojnica uskladi sa Zakonom o načelima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine i Statutom općine Fojnica ukoliko
isto nije urađeno.

I. Općinsko vijeće Fojnica zadužuje Službu za
društvene djelatnosti i stambeno komunalne
poslove da Statute mjesnih zajednica općine
Fojnica uskladi sa Zakonom o principima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine i Statutom općine Fojnica ukoliko
isto nije urađeno.

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

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

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

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

Broj: 01-04-52-15/22
Fojnica: 20. siječnja 2022. godine

Broj: 01-04-52-15/22
Fojnica: 20.01.2022. godine

Na temelju članka 24. Statuta općine Fojnica –
Prečišćeni tekst („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 2/15) razmatrajući Izvješće o
provedenim izborima u Mjesnim zajednicama
općine Fojnica, prijedloge Odluka o
potvrđivanju izbora za članove i predsjednika
Vijeća Mjesnih zajednice općine Fojnica kao i
Prigovor građana Mjesne zajednice Pridola,
Općinsko vijeće Fojnica, na 10. sjednici
održanoj 20. siječnja 2022. godine, donosi

Na osnovu člana 24. Statuta općine Fojnica –
Prečišćeni tekst („Službene novine općine
Fojnica“, broj: 2/15) razmatrajući Izvještaj o
provedenim izborima u Mjesnim zajednicama
općine Fojnica, prijedloge Odluka o
potvrđivanju izbora za članove i predsjednika
Savjeta Mjesnih zajednice općine Fojnica kao i
Prigovor građana Mjesne zajednice Pridola,
Općinsko vijeće Fojnica, na 10. sjednici
održanoj 20.01.2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

I. Općinsko vijeće odbacuje Prigovor
podnesen od građana Mjesne zajednice Pridola

I. Općinsko vijeće odbacuje Prigovor
podnesen od građana Mjesne zajednice Pridola

Stranica 16
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na rad Povjerenstva za provođenje izbora u
Mjesnoj zajednici Pridola, kao neosnovan.

na rad Komisije za provođenje izbora u
Mjesnoj zajednici Pridola, kao neosnovan.

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

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

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

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

Broj: 01-04-52-17/22
Fojnica: 20. siječnja 2022. godine

Broj: 01-04-52-17/22
Fojnica: 20.01.2022. 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 Prijedlog sporazuma o
naknadio za izvlaštene nekretnine, Općinsko
vijeće Fojnica, na 10. sjednici održanoj 20.
siječnja 2022. 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 Prijedlog sporazuma o
naknadio za eksproprisane nekretnine,
Općinsko vijeće Fojnica, na 10. sjednici
održanoj 20.01.2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

I. Općinsko vijeće Fojnica
Prijedlog
sporazuma o naknadi za izvlaštene nekretnine
vraća na doradu, te zadužuje općinskog
načelnika:
- da obavi razgovor sa vlasnicima nekretnina
koje će biti predmet izvlaštenja
- da na sjednicu Općinskog vijeća dostavi novi
prijedlog sporazuma o naknadi za izvlaštene
nekretnine.

I. Općinsko vijeće Fojnica
Prijedlog
sporazuma o naknadi za eksproprisane
nekretnine vraća na doradu, te zadužuje
općinskog načelnika:
- da obavi razgovor sa vlasnicima nekretnina
koje će biti predmet eksproprijacije
- da na sjednicu Općinskog vijeća dostavi novi
prijedlog
sporazuma
o
naknadi
za
eksproprisane nekretnine.

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

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

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

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

Broj: 01-04-52-18/22
Fojnica: 20. siječnja 2022. godine

Broj: 01-04-52-18/22
Fojnica: 20.02.2022. 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

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

28.01.2022. godine

Službene novine Općine Fojnica
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Fojnica“, broj: 2/15), razmatrajući Izvješće o
radu Vatrogasnog društva „Fojnica“ Fojnica za
period 1. siječnja 2020. – 31. prosinca 2020.
godine, Općinsko vijeće Fojnica, na 10.
sjednici održanoj 20. siječnja 2022. godine,
donosi

Fojnica“, broj: 2/15), razmatrajući Izvještaj o
radu Vatrogasnog društva „Fojnica“ Fojnica za
period 01.01.2020. – 31.12.2020. godine,
Općinsko vijeće Fojnica, na 10. sjednici
održanoj 20.01.2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu Vatrogasnog
društva „Fojnica“ Fojnica
za period 1. siječnja 2020. - 31. prosinca
2020. godine

o usvajanju Izvještaja o radu Vatrogasnog
društva „Fojnica“ Fojnica
za period 01.01.2020. - 31.12.2020. godine

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o
radu Vatrogasnog društva „Fojnica“ Fojnica za
period 1. siječnja 2020. – 31. prosinca 2020.
godine, koje je sastavni dio ovog zaključka.

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o
radu Vatrogasnog društva „Fojnica“ Fojnica za
period 01.01.2020. – 31.12.2020. godine, koje
je sastavni dio ovog zaključka.

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

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

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

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

KAZALO

SADRŽAJ

1. Odluka o pristupanju Izmjeni i dopuni Regulacijskog
plana općine Fojnica po skraćenom postupku – izgradnja
objekata javnog sadržaja………………………….. str.1
2. Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacijskog
plana Fojnica „Sportsko rekreacioni centar“……… str.3
3.Odluka o provođenju Izmjena i dopuna Regulacijskog
plana FOJNICA „Sportsko rekreacioni centar“ (Skraćeni
postupak) ……………………………………………str.4
4.Odluka o potvrđivanju izbora za članove i predsjednika
Vijeća Mjesne zajednice Fojnica…………………….str.6
5. Odluka o potvrđivanju izbora za članove i
predsjednika Vijeća Mjesne zajednice Fojnica
Ostružnica…………………………………………....str.7
6. Odluka o potvrđivanju izbora za članove i predsjednika
Vijeća Mjesne zajednice Pločari Polje…………….....str.7
7.Odluka o potvrđivanju izbora za članove i predsjednika
Vijeća Mjesne zajednice Bakovići ………….……...str.8
8. Odluka o potvrđivanju izbora za članove i predsjednika
Vijeća Mjesne zajednice Prokos……………………str.9
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