
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: 3 
31.03.2017. godine 

F O J N I C A 
GODINA  2017. 

 
Broj: 01-05-390-5/17 

Fojnica: 22. ožujka 2017. godine 

 

Na temelju članka 40.  Zakona o prostornom 

uređenju („Službene novine KSB“, broj: 11/14), 

članka 58. Naputka o jedinstvenoj metodologiji za 

izradu planskih dokumenata („Službene novine F 

BiH“, broj: 63/04 i 50/ 07) i članka 24. Statuta 

Općine Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene 

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

vijeće Fojnica, na 5. sjednici održanoj 22. ožujka  

2017. godine, donosi 

 

ODLUKU 
O USVAJANJU URBANISTIČKE OSNOVE  

IZMJENE DIJELA REGULACIJSKOG 

PLANA UŽEG  

URBANOG PODRUČJA FOJNICA 

„POSLOVNO TURISTIČKA ZONA“ 

 

Članak 1. 

 

Usvaja se Urbanistička osnova izmjene dijela 

Regulacijskog plana užeg urbanog područja 

Fojnica – „Poslovno turistička zona“. 

  

Članak 2. 

 

Urbanistička osnova izmjene dijela Regulacijskog 

plana užeg urbanog područja Fojnica sastoji se od 

tekstualnog i grafičkog dijela. 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

donošenja, a bit će objavljena u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                    

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                                

Branko Stanić, v.r. 

________________________________________ 

 

Broj: 01-05-390-5/17 

Fojnica: 22.03.2017. godine 

 

Na osnovu člana 40. Zakona o prostornom 

uređenju („Službene novine SBK“, broj: 11/14), 

člana 58. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za 

izradu planskih dokumenata („Službene novine F 

BiH“, broj: 63/04 i 50/ 07) i člana 24. Statuta 

Općine Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene 

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

vijeće Fojnica, na 5. sjednici održanoj 22.03.2017. 

godine, donosi 

 

ODLUKU 
O USVAJANJU URBANISTIČKE OSNOVE 

IZMJENE DIJELA REGULACIONOG 

PLANA UŽEG  

URBANOG PODRUČJA FOJNICA 

„POSLOVNO TURISTIČKA ZONA“ 

 

Član 1. 

 

Usvaja se Urbanistička osnova izmjene dijela 

Regulacionog plana užeg urbanog područja 

Fojnica – „Poslovno turistička zona“. 

  

Član 2. 

 

Urbanistička osnova izmjene dijela Regulacionog 

plana užeg urbanog područja Fojnica sastoji se od 

tekstualnog i grafičkog dijela. 

 

Član 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

donošenja, a bit će objavljena u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                  

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, s.r. 

________________________________________ 
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Broj: 01-05-390-4/17 

Fojnica: 22. ožujka 2017. godine 

 

Na temelju članka 66. Zakona o građevnom 

zemljištu („Službene novine F BiH“, broj: 25/03) i 

članka 17. Statuta Općine Fojnica - Prečišćeni 

tekst („Službene novine Općine Fojnica“ broj: 

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

održanoj 22. ožujka 2017. godine  donosi 

 

 

ODLUKU 
o utvrđivanju prosječne konačne građevinske 

cijene m2 korisne stambene površine  

 

 

Članak 1.  

 

Ovom Odlukom utvrđuje se da je prosječna 

građevna cijena m2 korisne stambene površine na 

području Općine Fojnica u 2016. godini iznosila 

500 KM. 

 

Članak 2. 

 

Prosječna konačna građevna cijena m2 iz 

prethodnog članka ove Odluke, revalorizira se u 

toku godine svaka tri mjeseca, na temelju indeksa 

rasta cijena građevnih radova u visokogradnji i 

niskogradnji. 

 

Članak 3. 

 

Prosječna konačna cijena služi kao temelj za 

utvrđivanje visine rente, odnosno uređenja 

građevnog zemljišta za 2016. godinu. 

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

donošenja, a bit će objavljena u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, v.r. 

________________________________________ 

 

Broj: 01-05-390-4/17 

Fojnica: 22.03.2017. godine 

 

Na osnovu člana 66. Zakona o građevinskom 

zemljištu („Službene novine F BiH“, broj: 25/03) i 

člana 17. Statuta Općine Fojnica - Prečišćeni tekst 

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

Općinsko vijeće Fojnica, na  5. sjednici održanoj 

22.03.2017. godine donosi 

 

 

ODLUKU 
o utvrđivanju prosječne konačne građevinske 

cijene m2 korisne stambene površine  

 

 

Član 1.  

 

Ovom Odlukom utvrđuje se da je prosječna 

građevinska cijena m2 korisne stambene površine 

na području Općine Fojnica u 2016. godini 

iznosila 500 KM. 

 

Član 2. 

 

Prosječna konačna građevinska cijena m2 iz 

prethodnog člana ove Odluke, revalorizira se u 

toku godine svaka tri mjeseca, na osnovu indeksa 

rasta cijena građevinskih radova u visokogradnji i 

niskogradnji. 

 

Član 3. 

 

Prosječna konačna cijena služi kao osnovica za 

utvrđivanje visine rente, odnosno  uređenja 

građevinskog zemljišta za 2016. godinu. 

 

Član 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

donošenja, a bit će objavljena u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                   

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, s.r. 

________________________________________

Broj: 01-05-390-6/17 

Fojnica: 22. ožujka 2017. godine                                                                                        

 

Na temelju članka 24. Statuta Općine Fojnica – 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15), i članka 100. Poslovnika 

Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni tekst 

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

razmatrajući Nacrt Odluke o usvajanju izmjene  

Broj: 01-05-390-6/17 

Fojnica: 22.03.2017. godine                                                                                        

 

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica – 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15), i člana 100. Poslovnika 

Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni tekst 

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

razmatrajući Nacrt Odluke o usvajanju izmjene  
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Regulacijskog plana užeg urbanog područja 

Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica, na 5. 

sjednici održanoj 22. ožujka 2017. godine, 

donosi 

 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju Nacrta Odluke  

o usvajanju izmjene Regulacijskog plana 

užeg urbanog područja Fojnica 

 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica prihvaća Nacrt 

Odluke o usvajanju izmjene Regulacijskog 

plana užeg urbanog područja Fojnica, kojom je 

obuhvaćeno zemljište između ulice Kraljice 

Katarine i ulice Šavnička.  

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Nacrt Odluke o 

usvajanju izmjene Regulacijskog plana užeg 

urbanog područja Fojnica. 

 

 

II.  Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                            

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, v.r. 

______________________________________ 

 

Broj: 01-05-390-7/17 

Fojnica: 22. ožujka 2017. godine                                                                                        

 

Na temelju članka 24. Statuta Općine Fojnica – 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15), i članka 100. Poslovnika 

Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni tekst 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15), razmatrajući Nacrtu odluke o 

utvrđivanju naknade za vatrogastvo, Općinsko 

vijeće Fojnica, na 5. sjednici održanoj 22. 

ožujka 2017. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
 o vračanju na doradu Nacrta odluke o 

utvrđivanju naknade za vatrogastvo 

 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica vrača na doradu 

Nacrt odluke o utvrđivanju naknade za 

vatrogastvo. 

 

II.  Nacrt Odluke o naknadama za vatrogastvo 

potrebno je doraditi u smislu: 

 

 

Regulacionog plana užeg urbanog područja 

Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica, na 5. 

sjednici održanoj 22.03.2017. godine, donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 
 o prihvaćanju Nacrta Odluke  

o usvajanju izmjene Regulacionog plana 

užeg urbanog područja Fojnica 

 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica prihvaća Nacrt 

Odluke o usvajanju izmjene Regulacionog 

plana užeg urbanog područja Fojnica, kojom je 

obuhvaćeno zemljište između ulice Kraljice 

Katarine i ulice Šavnička.  

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Nacrt Odluke o 

usvajanju izmjene Regulacionog plana užeg 

urbanog područja Fojnica. 

 

 

II.  Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, s.r. 

______________________________________ 

 

Broj: 01-05-390-7/17 

Fojnica: 22.03.2017. godine                                                                                        

 

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica – 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15), i člana 100. Poslovnika 

Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni tekst 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15), razmatrajući Nacrtu odluke o 

utvrđivanju naknade za vatrogastvo, Općinsko 

vijeće Fojnica, na 5. sjednici održanoj 

22.03.2017. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
 o vračanju na doradu Nacrta odluke o 

utvrđivanju naknade za vatrogastvo 

 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica vrača na doradu 

Nacrt odluke o utvrđivanju naknade za 

vatrogastvo. 

 

II. Nacrt Odluke o naknadama za vatrogastvo 

potrebno je doraditi u smislu: 
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- da se razmotre mjerila, kriteriji za utvrđivanje 

visine naknade za vatrogastvo, kao i visina 

naknade predložena člankom 3. Nacrta odluke, 

- da se utvrdi postoji li zakonski temelj za 

prenošenje „administrativno-stručnih poslova“ na 

„upravnu službu DVD-a Fojnica“ i 

„računovodstveno-knjigovodstvenih poslova“ na 

„upravu  računovodstvene i knjigovodstvene 

službe DVD-a Fojnica“ kako je predloženo u 

članku 7. i 8. Nacrta odluke o utvrđivanju naknade 

za vatrogastvo. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Nacrt odluke o 

utvrđivanju naknade za vatrogastvo. 

 

III.  Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                        

Branko Stanić, v.r. 

________________________________________ 

 

Broj: 01-05-390-3/17  

Fojnica: 22. ožujka 2017. 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 obavljanja komunalnih 

djelatnosti na području Općine Fojnica, Općinsko 

vijeće Fojnica na 5. sjednici održanoj 22. ožujka 

2017. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o vraćanju na doradu  

Plana obavljanja komunalnih djelatnosti  

na području Općine Fojnica 

 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica vrača na doradu Plan 

obavljanja komunalnih djelatnosti Općine Fojnica. 

  

II. Služba za opću upravu i stambeno komunalne 

djelatnosti potrebno je da Plan obavljanja 

komunalnih djelatnosti na području Općine 

Fojnica doradi na bazi  izvršenja Plana obavljanja 

komunalnih djelatnosti Općine Fojnica za 2016. 

godinu. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Plan obavljanja 

komunalnih djelatnosti Općine Fojnica, od 8. 

ožujka 2017. godine. 

 

III. Zaključak će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“.                                                                                                    

- da se razmotre mjerila, kriteriji za utvrđivanje 

visine naknade za vatrogastvo, kao i visina 

naknade predložena članom 3. Nacrta odluke, 

- da se utvrdi postoji li zakonski osnov za 

prenošenje „administrativno-stručnih poslova“ na 

„upravnu službu DVD-a Fojnica“ i 

„računovodstveno-knjigovodstvenih poslova“ na 

„upravu  računovodstvene i knjigovodstvene 

službe DVD-a Fojnica“ kako je predloženo u 

članu 7. i 8. Nacrta odluke o utvrđivanju naknade 

za vatrogastvo. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Nacrt odluke o 

utvrđivanju naknade za vatrogastvo. 

 

III.  Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                         

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                      

Branko Stanić, s.r. 

________________________________________ 

 

Broj: 01-05-390-3/17  

Fojnica: 22.03.2017. 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 obavljanja komunalnih 

djelatnosti na području Općine Fojnica, Općinsko 

vijeće Fojnica na 5. sjednici održanoj 22.03.2017. 

godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o vraćanju na doradu  

Plana obavljanja komunalnih djelatnosti 

 na području Općine Fojnica 

 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica vrača na doradu Plan 

obavljanja komunalnih djelatnosti Općine Fojnica. 

  

II. Služba za opću upravu i stambeno komunalne 

djelatnosti potrebno je da Plan obavljanja 

komunalnih djelatnosti na području Općine 

Fojnica doradi na bazi  izvršenja Plana obavljanja 

komunalnih djelatnosti Općine Fojnica za 2016. 

godinu. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Plan obavljanja 

komunalnih djelatnosti Općine Fojnica, od 

08.03.2017. godine. 

 

III.  Zaključak će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 
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PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić,v.r. 

_____________________________________ 

 

Broj: 01-14-229/17 

Fojnica: 22. ožujka 2017. 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 i Financijsko izvješće 

Općinskog izbornog povjerenstva Fojnica za 

2016. godinu, Općinsko vijeće Fojnica je, na 5. 

sjednici održanoj 22. ožujka 2017. godine, donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 
 o usvajanju Izvješća o radu  

i Financijskog izvješća  

Općinskog izbornog povjerenstva  Fojnica  

za 2016. godinu 

 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o rada i 

Financijsko izvješće Općinskog izbornog 

povjerenstva Fojnica za 2016. godinu. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o rada 

Općinskog izbornog povjerenstva za 2016. 

godinu, broj: 194-2/16 od 30. prosinca 2016. 

godine i Financijsko izvješće Općinskog izbornog  

povjerenstva Fojnica za 2016. godinu, broj: 195-

2/16 od 30. prosinca 2016. godine. 

 

 

II.  Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                        

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                                

Branko Stanić, v.r. 

_____________________________________ 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, s.r. 

_____________________________________ 

 

Broj: 01-14-229/17 

Fojnica: 22.03.2017. 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 i Finansijski izvještaj 

Općinske izborne komisije Fojnica za 2016. 

godinu, Općinsko vijeće Fojnica je, na 5. sjednici 

održanoj 22.03.2017. godine, donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 
 o usvajanju Izvještaja o radu i 

 Finansijskog izvještaja  

Općinske izborne komisije Fojnica  

za 2016. godinu 

 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o radu 

i Finansijski izvještaj Općinske izborne komisije 

Fojnica za 2016. godinu. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o radu 

Općinske izborne komisije za 2016. godinu, broj: 

194-2/16 od 30.12.2016. godine i Finansijski 

izvještaj Općinske izborne komisije Fojnica za 

2016. godinu, broj: 195-2/16 od 30.12.2016. 

godine. 

 

 

II.  Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                           

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, s.r. 

________________________________________

 

Broj: 01-05-390-8/17                                                                                                

Fojnica: 22. ožujka 2017. 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 realizaciji Programa rada 

Općinskog vijeća Fojnica za 2016. godinu,  

 

Broj: 01-05-390-8/17                                                                                                

Fojnica: 22.03.2017. 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 realizaciji Programa rada 

Općinskog vijeća Fojnica za 2016. godinu,  
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Općinsko vijeće Fojnica, na 5. sjednici 

održanoj 22. ožujka 2017.  godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća 

o realizaciji Programa rada  

Općinskog vijeća Fojnica za 2016. godinu 

 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o 

realizaciji Programa rada Općinskog vijeća 

Fojnica za 2016. godinu. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće  o 

realizaciji Programa rada Općinskog vijeća 

Fojnica za 2016. godinu. 

 

II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                         

OPĆINSKOG VIJEČA FOJNICA 

Branko Stanić, v.r. 

______________________________________ 

 

Broj: 01-05-390-8/17  

Fojnica: 22. ožujka 2017. godine 

 

IZVJEŠĆE 
o realizaciji Programa rada  

Općinskog vijeća Fojnica za 2016. godinu 

 

Općinsko vijeće Fojnica je, sukladno članku 

45. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica 

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

na sjednici održanoj 22. prosinca 2015. godine, 

donijelo Program rada Općinskog vijeća za 

2016. godinu. 

 

Programom rada bila su obuhvaćena 

najznačajnija pitanja iz djelokruga rada 

Općinskog organa uprave i drugih pravnih 

subjekata čiji je utemeljitelj Općina Fojnica, a 

o kojima je odlučivalo Vijeće u okviru svojih 

prava, dužnosti i odgovornosti utvrđenih 

Zakonom i Statuta Općine Fojnica (“Službene 

novine Općine Fojnica“, broj: 2/15). 

 

Kroz Izvješće je urađen prikaz realizacije 

Programa rada Vijeća za period 1. siječnja do 

31. prosinca 2016. godine.  

Program rada realiziran je kroz 6 redovitih i 1 

svečanu sjednicu, na kojima su donesene: 

odluke, rješenja, zaključi, izvješća,  

Općinsko vijeće Fojnica, na 5. sjednici 

održanoj 22.03.2017.  godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvještaja 

o realizaciji Programa rada  

Općinskog vijeća Fojnica za 2016. godinu 

 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o 

realizaciji Programa rada Općinskog vijeća 

Fojnica za 2016. godinu. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj  o 

realizaciji Programa rada Općinskog vijeća 

Fojnica za 2016. godinu. 

 

II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                     

OPĆINSKOG VIJEČA FOJNICA 

Branko Stanić, s.r. 

______________________________________ 

 

Broj: 01-05-390-8/17 

Fojnica: 22.03.2017. godine 

 

IZVJEŠTAJ 
o realizaciji Programa rada  

Općinskog vijeća Fojnica za 2016. godinu 

 

Općinsko vijeće Fojnica je, u skladu sa članom 

45. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica 

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

na sjednici održanoj 22.12.2015. godine 

donijelo Program rada Općinskog vijeća za 

2016. godinu. 

 

Programom rada bila su obuhvaćena 

najznačajnija pitanja iz djelokruga rada 

Općinskog organa uprave i drugih pravnih 

subjekata čiji je osnivač Općina Fojnica, a o 

kojima je odlučivalo Vijeće u okviru svojih 

prava, dužnosti i odgovornosti utvrđenih 

Zakonom i Statuta Općine Fojnica (“Službene 

novine Općine Fojnica“, broj: 2/15). 

 

Kroz Izvještaj je urađen prikaz realizacije 

Programa rada Vijeća za period 01.01. do 

31.12.2016. godine.  

Program rada realiziran je kroz 6 redovnih i 1 

svečanu sjednicu, na kojima su donesene: 

odluke, rješenja, zaključi, izvještaji,  
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informacije, planovi, programi i drugi akti,  

planirani Programom rada Općinskog vijeća za 

2016. godinu, kako slijedi: 

 

1. Zaključak o davanju suglasnosti na 

Plan rada i Financijski plan Javne 

ustanove za medicinsku rehabilitaciju i 

banjsko liječenje Lječilište „Reumal“ 

Fojnica za 2016. godinu; 

2. Zaključak o usvajanju Izvješća o 

realizaciji Programa rada Općinskog 

vijeća Fojnica za 2015. godinu; 

3. Odluka o utvrđivanju prosječne 

konačne cijene 1m2 korisne stambene 

površine na području Općine Fojnica 

za 2015. godinu, utvrđena je u iznosu 

od 500,00 KM; 

4. Zaključak o usvajanju Izvješća o 

poslovanju javne ustanove Ljekarna-

Apoteka Fojnica za 2015. godinu; 

5. Zaključak o usvajanju Plana i 

programa rada Javne ustanove 

Ljekarna-Apoteka Fojnica za 2016. 

godinu; 

6. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i 

Financijskom poslovanju Javne 

ustanove za predškolski odgoj i 

prosvjetu djece Fojnica za period: 1. 

siječnja do 31. prosinca 2015. godine;  

7. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu 

Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica 

za 2015. godinu; 

8. Zaključak o vračanju na doradu 

Izvješća o radu JKP „Šćona“ d.o.o. 

Fojnica; 

9. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu 

Vatrogasnog društva „Fojnica“ Fojnica 

za 2015. godinu; 

10. Zaključak o usvajanju Izvješća o 

izvršenju Proračuna Općine Fojnica za 

period: I.-III. 2016. godine; 

11. Informacija Lječilišta „Reumal“ 

Fojnica o utrošku sredstava od 

kreditnog zaduženja, kao i 

implementacija planiranog za period: 

I.-III. 2016. godine;  

12. Informacija o radu Ispostave za 

zapošljavanje Fojnica za 2015. godinu; 

13. Informacija o raspodjeli sredstava za 

sport, kulturu i nevladine organizacije; 

14. Zaključak o usvajanju Izvješća o 

izvršenju Proračuna Općine Fojnica za 

period: 1. siječnja – 30. lipnja 2016. 

godine; 

informacije, planovi, programi i drugi akti,  

planirani Programom rada Općinskog vijeća za 

2016. godinu, kako slijedi: 

 

1. Zaključak o davanju saglasnosti na 

Plan rada i Finansijski plan Javne 

ustanove za medicinsku rehabilitaciju i 

banjsko liječenje Lječilište „Reumal“ 

Fojnica za 2016. godinu; 

2. Zaključak o usvajanju Izvještaja o 

realizaciji Programa rada Općinskog 

vijeća Fojnica za 2015. godinu; 

3. Odluka o utvrđivanju prosječne 

konačne cijene 1m2 korisne stambene 

površine na području Općine Fojnica 

za 2015. godinu, utvrđena je u iznosu 

od 500,00 KM; 

4. Zaključak o usvajanju Izvještaja o 

poslovanju Javne ustanove Ljekarna-

Apoteka Fojnica za 2015. godinu; 

5. Zaključak o usvajanju Plana i 

programa rada Javne ustanove 

Ljekarna-Apoteka Fojnica za 2016. 

godinu; 

6. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu 

i Finansijskom poslovanju Javne 

ustanove za predškolsko vaspitanje i 

obrazovanje djece Fojnica za period: 

01.01. do 31.12.2015. godine;  

7. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu 

Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica 

za 2015. godinu; 

8. Zaključak o vračanju na doradu 

Izvještaja o radu JKP „Šćona“ d.o.o. 

Fojnica; 

9. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu 

Vatrogasnog društva „Fojnica“ Fojnica 

za 2015. godinu; 

10. Zaključak o usvajanju Izvještaja o 

izvršenju Budžeta Općine Fojnica za 

period: I.-III. 2016. godine; 

11. Informacija Lječilišta „Reumal“ 

Fojnica o utrošku sredstava od 

kreditnog zaduženja, kao i 

implementacija planiranog za period: 

I.-III. 2016. godine;  

12. Informacija o radu Zavoda za 

zapošljavanje Fojnica za 2015. godinu; 

13. Informacija o raspodjeli sredstava za 

sport, kulturu i nevladine organizacije; 

14. Zaključak o usvajanju Izvještaja o 

izvršenju  Budžeta Općine Fojnica 

za period: 01.01. – 30.06.2016. 

godine;
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15. Zaključak o usvajanju Izvješća o 

izvršenju Proračuna Općine Fojnica za 

period: 1. siječnja – 30. rujna 2016. 

godine; 

16. Zaključak o usvajanju i stavljanju na 

javnu raspravu Nacrta Proračuna 

Općine Fojnica za period: 1. siječnja 

31. prosinca 2017. godine, projekcija 

2018. - 2019. godine (po ekonomskoj, 

organizacionoj i funkcionalnoj 

klasifikaciji); 

17. Proračunski kalendar  Općine Fojnica 

za izradu i donošenje Proračuna za 

2017. godinu i okvirnog plana za 

period 2017.-2019. godinu; 

18. Odluka o izvršavanju Proračuna 

Općine Fojnica za 2017. godinu; 

19. Zaključak o usvajanju Plana i 

programa rada Javne ustanove za 

predškolski odgoj i prosvjetu djece 

Fojnica za školsku 2016/2017. godinu; 

20. Odluka o utvrđivanju Proračuna 

Općine Fojnica za period: 1. siječnja – 

31. prosinca 2017. godine. 

 

Na Općinsko vijeće Fojnica su do kraja 2016. 

godine dostavljene dvije Informacija Lječilišta 

„Reumal“ Fojnica o utrošku sredstava od 

kreditnog zaduženja, kao i implementacija 

planiranog. Iste nisu uvrštavana u dnevni red 

niti razmatrana na Općinskom vijeću u 2016. 

godini.  

 

II. Programom rada Općinskog vijeća za 2016. 

godinu, pored naprijed navedenih aktivnosti, 

utvrđeno je i razmatranje i drugih materijala, s 

obzirom da nisu dostavljeni od strane 

ovlaštenih predlagatelja nisu ni razmatrani na 

Općinskom vijeću. 

Isti su navedeni, redom kako slijedi: 

 

1. Program rada Općinskog načelnika i 

općinskih službi za  I. – XII. 2017. godine 

Obrađivač: Općinski načelnik i općinske 

službe 

Predlagatelj: Općinski načelnik 

 

2.  Program rada Općinskog vijeća Fojnica za 

period I. – XII. 2017. godine (Isti je 

donesen  na 3. sjednici Vijeća  održanoj 

26. siječnja 2017. godine) 

Obrađivač: Predsjednik i tajnik Općinskog 

vijeća Fojnica 

Predlagatelj: Kolegij Općinskog vijeća 

 

15. Zaključak o usvajanju Izvještaja o 

izvršenju Budžeta Općine Fojnica za 

period: 01.01. – 30.09.2016. godine; 

16. Zaključak o usvajanju i stavljanju na 

javnu raspravu Nacrta budžeta Općine 

Fojnica za period: 01.01. - 31.12.2017. 

godine, projekcija 2018. - 2019. 

godine (po ekonomskoj, 

organizacionoj i funkcionalnoj 

klasifikaciji); 

17. Budžetski kalendar  Općine Fojnica za 

izradu i donošenje Budžeta za 2017. 

godinu i okvirnog plana za period 

2017.-2019. godinu; 

18. Odluka o izvršavanju Budžeta Općine 

Fojnica za 2017. godinu; 

19. Zaključak o usvajanju Plana i 

programa rada Javne ustanove za 

predškolsko vaspitanje i obrazovanje 

djece Fojnica za školsku 2016/2017. 

godinu; 

20. Odluka o utvrđivanju Budžeta Općine 

Fojnica za period: 01.01. – 31.12.2017. 

godine. 

 

Na Općinsko vijeće Fojnica su do kraja 2016. 

godine dostavljene dvije Informacija Lječilišta 

„Reumal“ Fojnica o utrošku sredstava od 

kreditnog zaduženja, kao i implementacija 

planiranog. Iste nisu uvrštavana u dnevni red 

niti razmatrana na Općinskom vijeću u 2016. 

godini.  

 

II. Programom rada Općinskog vijeća za 2016. 

godinu, pored naprijed navedenih aktivnosti, 

utvrđeno je i razmatranje i drugih materijala, s 

obzirom da nisu dostavljeni od strane 

ovlaštenih predlagača nisu ni razmatrani na 

Općinskom vijeću. 

Isti su navedeni, redom kako slijedi: 

 

1. Program rada Općinskog načelnika i 

općinskih službi za  I. – XII. 2017. godine 

Obrađivač: Općinski načelnik i općinske 

službe 

Predlagač: Općinski načelnik 

 

2. Program rada Općinskog vijeća Fojnica za 

period I. – XII. 2017. godine (Isti je 

donesen na 3. sjednici Vijeća  održanoj 

26.01.2017. godine) 

Obrađivač: Predsjednik i tajnik Općinskog 

vijeća Fojnica 

Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća 
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3. Informacija Lječilišta „Reumal“ Fojnica o 

utrošku sredstava od kreditnog zaduženja, 

kao i implementacija planiranog 

Obrađivač: Lječilište  „Reumal“ Fojnica 

Predlagatelj: Predsjednik Upravnog vijeća 

 

4. Odluka o usvajanju Prostornog plana 

Općine Fojnica 

Obrađivač: Služba za urbanizam, graditeljstvo, 

katastar i imovinsko – pravne poslove 

Predlagatelj: Općinski načelnik 

 

5. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine 

Fojnica za 2015. godinu 

Obrađivač: Služba za gospodarstvo, financije i 

proračun 

Predlagatelj: Općinski načelnik 

 

6. Izvješće o radu Općinskog načelnika i 

službi za upravu za 2015. godinu i 

Program rada za 2016. godinu 

Obrađivač: Općinski načelnik i općinske 

službe  

Predlagatelj: Općinski načelnik 

 

7. Program rada za 2016. godinu Javne 

ustanove Dom zdravlja Fojnica 

Obrađivač: Javna ustanova 

Predlagatelj: Predsjednik Upravnog vijeća 

 

8. Odluka o zaštitnim zonama i zaštitnim 

mjerama za sva značajnija izvorišta koja 

postoje na području Općine Fojnica 

Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti i 

stambeno komunalne poslove 

Predlagatelj: Općinski načelnik 

 

9. Informacija o stanju u šumama na 

području Općine Fojnica 

Obrađivač: Šef odjeljenja Fojnica  

Predlagatelj: Kantonalna uprava za šume - 

Odjeljenja Fojnica 

 

10. Izvješće o radu radnih tijela Općinskog 

vijeća Fojnica za 2015. godinu 

Obrađivač: Radno tijelo Općinskog vijeća 

Predlagatelj: Predsjednik radnog tijela 

 

III. Pored rada na temelju vlastitog programa, 

životne potrebe građana nametala su i pitanja 

koja su bila predmet rasprava i donošenja 

odgovarajućih odluka Vijeća u 2016. godinu, 

gdje su se kao obrađivači, kada je to bilo 

potrebno, pojavile nadležne službe za upravu, a  

 

3. Informacija Lječilišta „Reumal“ Fojnica o 

utrošku sredstava od kreditnog zaduženja, 

kao i implementacija planiranog  

Obrađivač: Lječilište  „Reumal“ Fojnica 

Predlagač: Predsjednik Upravnog odbora 

 

4. Odluka o usvajanju Prostornog plana 

Općine Fojnica 

Obrađivač: Služba za urbanizam, građenje, 

katastar i imovinsko – pravne poslove 

Predlagač: Općinski načelnik 

 

5. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine 

Fojnica za 2015. godinu 

Obrađivač: Služba za privredu, finansije i 

budžet 

Predlagač: Općinski načelnik 

 

6. Izvještaj o radu Općinskog načelnika i 

službi za upravu za 2015. godinu i 

Program rada za 2016. godinu 

Obrađivač: Općinski načelnik i općinske 

službe  

Predlagač: Općinski načelnik 

 

7. Program rada za 2016. godinu Javne 

ustanove Dom zdravlja Fojnica 

Obrađivač: Javna ustanova 

Predlagač: Predsjednik Upravnog odbora 

 

8. Odluka o zaštitnim zonama i zaštitnim 

mjerama za sva značajnija izvorišta koja 

postoje na području Općine Fojnica 

Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti i 

stambeno komunalne poslove 

Predlagač: Općinski načelnik 

 

9. Informacija o stanju u šumama na 

području Općine Fojnica 

Obrađivač: Šef odjeljenja Fojnica  

Predlagač: Kantonalna uprava za šume - 

Odjeljenja Fojnica 

 

10. Izvještaj o radu radnih tijela Općinskog 

vijeća Fojnica za 2015. godinu 

Obrađivač: Radno tijelo Općinskog vijeća 

Predlagač: Predsjednik radnog tijela 

 

III. Pored rada na osnovu vlastitog programa, 

životne potrebe građana nametala su i pitanja 

koja su bila predmet rasprava i donošenja 

odgovarajućih odluka Vijeća u 2016. godinu, 

gdje su se kao obrađivači, kada je to bilo 

potrebno, pojavile nadležne službe za upravu, a
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kao predlagatelj Općinski načelnik, odnosno 

druge ovlaštene osobe, te je doneseno: 10 

odluka, 24 rješenja, 13 zaključaka, i 1 dopuna 

programa rada.  

Isto je navedeno redom kako je doneseno na 

sjenicama Vijeća: 

 

1. Zaključak o davanju suglasnosti na 

Protokol o obilježavanju Dana Općine 

Fojnica; 

2. Odluka o izmjeni Odluke o 

utvrđivanju tarife komunalnih 

pristojbi, kojom je izmijenjen članak 2. 

tarifni broj 1. točka 45; 

3. Odluka o vršenju ovlasti u 

gospodarskim društvima  i javnim 

poduzećima od interesa za Općinu 

Fojnica. Odlukom su definirana 

gospodarska društva u kojima 

Općinsko vijeće vrši ovlaštenja od 

interesa za Općinu Fojnica, to su: a) 

JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica; b) 

„Aquareumal“ d.o.o. Fojnica; c) 

Nature Concept Fojnica (NCF) d. i 

drugim gospodarskim društvima i 

javnim poduzećima od interesa za  

Općinu Fojnica. 

Na osnovu iste odluke: 

- Općinsko vijeće neposredno vrši sljedeće 

ovlasti: a) Učešće u radu i odlučivanju 

skupštine; b) Izbor i nominiranje kandidata 

za imenovanje članova nadzornih odbora i 

razrješenje članova nadzornih odbora prije 

isteka mandata, od interesa za Općinu 

Fojnica.  

- Općinsko vijeće putem Općinskog 

načelnika vrši sljedeće ovlasti: a) Davanje 

suglasnosti na imenovanje članova uprave 

i razrješenje članova uprave prije  isteka 

mandata; b) Upravni nadzor, praćenje rada, 

uz obvezu podnošenja izvješća. 

4. Zaključak o vračanju na doradu 

Izvješća o radu Upravnog vijeća Javne 

ustanove za medicinsku rehabilitaciju i 

banjsko liječenje - Lječilište „Reumal“ 

Fojnica za 2016. godinu, kojim je 

Upravnom vijeću naloženo da 

dorađeno Izvješće o radu bude sastavni 

dio Izvješća o radu i Financijskog 

izvješća Javne ustanove za medicinsku 

rehabilitaciju i banjsko liječenje - 

Lječilište „Reumal“ Fojnica za 2015. 

godinu; 

 

 

kao predlagač Općinski načelnik, odnosno 

druga ovlaštena lica, te je doneseno: 10 odluka, 

24 rješenja, 13 zaključaka, i 1 dopuna 

programa rada.  

Isto je navedeno redom kako je doneseno na 

sjenicama Vijeća: 

 

1. Zaključak o davanju saglasnosti na 

Protokol o obilježavanju Dana 

Općine Fojnica; 

2. Odluka o izmjeni Odluke o 

utvrđivanju tarife komunalnih 

taksi, kojom je izmijenjen član 2. 

tarifni broj 1. tačka 45; 

3. Odluka o vršenju ovlasti u 

privrednim društvima  i javnim 

preduzećima od interesa za Općinu 

Fojnica. Odlukom su definisana 

privredna društva u kojima 

Općinsko vijeće vrši ovlaštenja od 

interesa za Općinu Fojnica, to su: 

a) JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica; b) 

„Aquareumal“ d.o.o. Fojnica; c) 

Nature Concept Fojnica (NCF) d. i 

druga privredna društvima i 

javnim preduzećima od interesa za  

Općinu Fojnica. 

Na osnovu iste odluke utvrđeno je da: 

- Općinsko vijeće neposredno vrši sljedeće 

ovlasti: a) Učešće u radu i odlučivanju 

skupštine; b) Izbor i nominiranje kandidata 

za imenovanje članova nadzornih odbora i 

razrješenje članova nadzornih odbora prije 

isteka mandata, od interesa za Općinu 

Fojnica.  

- Općinsko vijeće putem Općinskog 

načelnika vrši sljedeće ovlasti: a) Davanje 

saglasnosti na imenovanje članova uprave i 

razrješenje članova uprave prije  isteka 

mandata; b) Upravni nadzor, praćenje rada, 

uz obvezu podnošenja izvještaja; 

4. Zaključak o vračanju na doradu 

Izvještaja o radu Upravnog odbora 

Javne ustanove za medicinsku 

rehabilitaciju i banjsko liječenje - 

Lječilište „Reumal“ Fojnica za 2016. 

godinu, kojim je Upravni odbor 

naloženo da dorađeni Izvještaj o radu 

bude sastavni dio Izvještaja o radu i 

Finansijskog izvještaja Javne ustanove 

za medicinsku rehabilitaciju i banjsko 

liječenje - Lječilište „Reumal“ Fojnica 

za 2015. godinu; 
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5. Odluka o pristupanju izradi izmjene 

Regulacijskog plana dijela urbanog 

područja Fojnica, kojom se mijenja  

Regulacijski plan dijela urbanog 

područja  Općine Fojnica  i pristupa 

izradi  Regulacijskog plana „Poslovno 

turističke zone“ u Fojnici, površina 

obuhvata P=34,33 ha; 

6. Odluka o prodaji poslovnih prostora  u 

vlasništvu Općine Fojnica u ul. 

Mehmeda Spahe, kojom je javnim 

oglasom, javnim nadmetanjem 

predviđena prodaja 6 poslovnih 

prostora; 

7. Zaključak o provođenju procedure za 

izbor člana Povjerenstva za prostorno 

planiranje, uređenje i ekologiju, kojim 

je Stručna služba Vijeća zadužena da 

sukladno Poslovniku Općinskog vijeća 

provede proceduru za izbor člana 

Povjerenstva za prostorno planiranje, 

uređenje i ekologiju; 

8. Dopuna Programa  rada Općinskog 

vijeća Fojnica; 

9. Odluka o izmjeni Regulacijskog plana 

užeg urbanog područja Općine 

Fojnica, kojom se na katastarskoj 

parceli k.č. 1425/1 k.o. Fojnica 

površine 4200 m2, sa pravom 

raspolaganja u korist Općine Fojnica, 

pravom korištenja radi građenja u 

korist  „Centrotrans Eurolines“ d.d. 

Sarajevo, prihvaća gradnja autobuske 

stanice i stambeno poslovne zgrade; 

10. Zaključak o prezentaciji grafičkog 

prikaza-urbanističko-arhitektonskog 

rješenja stambeno poslovnog objekta i 

autobusne stanice  u Fojnici; 

11. Zaključak o davanju suglasnosti na 

Tržno – pijačni red i Cjenovnik usluga 

izdavanja na prostoru tržnice – pijace 

Fojnica, kojima su utvrđena tržna 

pravila za prodaju robe, vrsta roba, 

način izlaganja robe, prodaja, 

održavanje prostorija i opreme, uslovi 

za obavljanje trgovine na centralnoj 

gradskoj pijaci u okviru kojeg Općina 

Fojnica obezbjeđuje zakonske uvjete 

za obavljanje trgovine na malo kao i 

cjenik usluga izdavanja stolova i 

poslovnih prostora na prostoru 

Tržnice-pijace Fojnica; 

 

5. Odluka o pristupanju izradi izmjene 

Regulacionog plana dijela urbanog 

područja Fojnica, kojom se mijenja  

Regulacioni plan dijela urbanog 

područja  Općine Fojnica  i pristupa 

izradi  Regulacionog plana „Poslovno 

turističke zone“ u Fojnici, površina 

obuhvata P=34,33 ha; 

6. Odluka o prodaji poslovnih prostora  u 

vlasništvu Općine Fojnica u ul. 

Mehmeda Spahe, kojom je javnim 

oglasom, javnim nadmetanjem 

predviđena prodaja 6 poslovnih 

prostora; 

7. Zaključak o provođenju procedure za 

izbor člana Komisije za prostorno 

planiranje, uređenje i ekologiju, kojim 

je Stručna služba Vijeća zadužena da 

u skladu sa Poslovnikom Općinskog 

vijeća provede proceduru za izbor 

člana Komisije za prostorno 

planiranje, uređenje i ekologiju; 

8. Dopuna Programa  rada Općinskog 

vijeća Fojnica; 

9. Odluka o izmjeni Regulacionog plana 

užeg urbanog područja Općine 

Fojnica, kojom se na katastarskoj 

parceli k.č. 1425/1 k.o. Fojnica 

površine 4200 m2, sa pravom 

raspolaganja u korist Općine Fojnica, 

pravom korištenja radi građenja u 

korist  „Centrotrans Eurolines“ d.d. 

Sarajevo, prihvaća gradnja autobuske 

stanice i stambeno poslovne zgrade; 

10. Zaključak o prezentaciji grafičkog 

prikaza-urbanističko-arhitektonskog 

rješenja stambeno poslovnog objekta i 

autobusne stanice  u Fojnici; 

11. Zaključak o davanju saglasnosti na 

Tržno – pijačni red i Cjenovnik usluga 

izdavanja na prostoru tržnice – pijace 

Fojnica, kojima su utvrđena tržna 

pravila za prodaju robe, vrsta roba, 

način izlaganja robe, prodaja, 

održavanje prostorija i opreme, uslovi 

za obavljanje trgovine na centralnoj 

gradskoj pijaci u okviru kojeg Općina 

Fojnica obezbjeđuje zakonske uslove 

za obavljanje trgovine na malo kao i 

cjenik usluga izdavanja stolova i 

poslovnih prostora na prostoru 

Tržnice-pijace Fojnica; 
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12. Odluka o davanju suglasnosti o 

sporazumnom raskidu Ugovora o 

kupoprodaji predmeta tendera, kojom 

je dana suglasnost JKP Šćona d.o.o. 

Fojnica da sporazumno raskine ugovor 

o kupoprodaji JKP Šćona d.o.o. 

Fojnica i JKP Šćona Bakovići, broj 

ugovora: 391/00 od 20.10.2000. 

godine uz posredovanje Agencije za 

privatizaciju Kantona Središnja Bosna. 

Istom odlukom Općina Fojnica je 

obvezana da u roku od jedne godine od 

dana potpisivanja sporazumnog 

raskida ugovora, isplati kupcima 

300.000,00 KM prodajom nekretnina i 

to: 1. k.č. 1493, „Betonara“, upisana u  

kk uložak broj: 529, K.O. Fojnica, 

površine 1869 m2, 2. k.č. 1901, 

„Urlenike“, upisana u kk uložak broj: 

528, K.O. Fojnica, površine 6128 m2,  

(Općinsko vijeće će utvrditi pravo 

vlasništva u korist graditelja Zavod 

„Drin“ Fojnica, uz obvezu plaćanja 

naknade za dodijeljeno građevinsko 

zemljište),  3. k.č. 1214,  „Pilana“ 

upisana u kk uložak broj: 529, 

površine 2941 m2, 4. k.č. 70/1, pašnjak 

1 klase, površine 1929 m2, KO 

Gvožđani, putem javnog natječaja; 

 

13. Zaključak o ne prihvaćanju Nacrta 

Zakona o privremenom korištenju  

javnih površina na području Kantona 

Središnja Bosna, uz obrazloženje da 

Sabor Kantona Središnja Bosna nema 

zakonski temelj za uređenje predmetne 

oblasti, s obzirom da je člankom 8. 

stavak 2. Zakona o načelima lokalne 

samouprave utvrđeno da će Općina biti 

samostalna u odlučivanju o pitanjima 

iz vlastite nadležnosti, koje ne mogu 

biti ograničene ili uskraćene od 

federalnih ili kantonalnih vlasti. U 

istom zaključku je navedeno da u 

vlastite nadležnosti jedinice lokalne 

samouprave posebno spadaju: -

utvrđivanje politike korištenja i 

utvrđivanje visine  naknade za 

korištenje javnih dobara. Donošenjem 

Zakona o privremenom korištenju 

javnih površina na području KSB bila 

bi povrijeđena prava općina na lokalnu 

samoupravu, da samostalno 

 

12. Odluka o davanju saglasnosti o 

sporazumnom raskidu Ugovora o 

kupoprodaji predmeta tendera, kojom 

je dana saglasnost JKP Šćona d.o.o. 

Fojnica da sporazumno raskine ugovor 

o kupoprodaji JKP Šćona d.o.o. 

Fojnica i JKP Šćona Bakovići, broj 

ugovora: 391/00 od 20.10.2000. 

godine uz posredovanje Agencije za 

privatizaciju Srednjobosanskog 

kantona. Istom odlukom Općina 

Fojnica je obavezana da u roku od 

jedne godine od dana potpisivanja 

sporazumnog raskida ugovora, isplati 

kupcima 300.000,00 KM prodajom 

nekretnina i to: 1. k.č. 1493, 

„Betonara“, upisana u  kk uložak broj: 

529, K.O. Fojnica, površine 1869 m2, 

2. k.č. 1901, „Urlenike“, upisana u kk 

uložak broj: 528, K.O. Fojnica, 

površine 6128 m2,  (Općinsko vijeće 

će utvrditi pravo vlasništva u korist 

graditelja Zavod „Drin“ Fojnica, uz 

obavezu plaćanja naknade za 

dodijeljeno građevinsko zemljište),  3. 

k.č. 1214,  „Pilana“ upisana u kk 

uložak broj: 529, površine 2941 m2, 4. 

k.č. 70/1, pašnjak 1 klase, površine 

1929 m2, KO Gvožđani, putem javnog 

konkursa; 

13. Zaključak o ne prihvaćanju Nacrta 

Zakona o privremenom korištenju  

javnih površina na području 

Srednjobosanskog kantona, uz 

obrazloženje da Vlada 

Srednjobosanskog kantona nema 

zakonski osnov za uređenje predmetne 

oblasti, s obzirom da je članom 8. stav 

2.Zakona o principima lokalne 

samouprave utvrđeno da će Općina 

biti samostalna u odlučivanju o 

pitanjima iz vlastite nadležnosti, koje 

ne mogu biti ograničene ili uskraćene 

od federalnih ili kantonalnih vlasti. U 

istom zaključku je navedeno da u 

vlastite nadležnosti jedinice lokalne 

samouprave posebno spadaju: - 

utvrđivanje politike korištenja i 

utvrđivanje visine  naknade za 

korištenje javnih dobara. Donošenjem 

Zakona o privremenom korištenju 

javnih površina na području SBK bila 

bi povrijeđena prava općina na 

lokalnu samoupravu, da samostalno
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odlučuje o pitanjima  iz vlastite 

nadležnosti; 

14. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za 

procjenu prometne vrijednosti 

nekretnine, u sastavu: Senad Aletić,  

predsjednik,  te članovi: Almir Zulum i 

Branko Golub. Istim rješenje 

imenovani su i zamjenici: Sakib Pašić, 

zamjenik predsjednika, te Mensur 

Softić i Vlado Kuliš, zamjenici 

članova; 

15. Rješenje, kojim se preuzima iz posjeda 

JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica  građevno 

zemljište: 1. k.č. 1493, „Betonara“, 

upisana u  kk uložak broj: 529, K.O. 

Fojnica, površine 1869 m2, 2. k.č. 

1901, „Urlenike“, upisana u kk uložak 

broj: 528, K.O. Fojnica, površine 6128 

m2, 3. k.č. 1214,  „Pilana“ upisana u kk 

uložak broj: 529, površine 2941 m2, 4. 

k.č. 70/1, pašnjak 1 klase, površine 

1929 m2, KO Gvožđani. Na temelju 

istog Rješenja Služba za katastar i 

imovinsko pravne poslove Općine 

Fojnica u katastarskim knjigama upisat 

će pravo raspolaganja u korist Općine 

Fojnica, uz istovremeno brisanje ranije 

upisanih prava na zemljištu. Na 

temelju suglasnosti Nadzornog odbora 

JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica prijenos na 

Općinu Fojnica izvršen je bez 

naknade; 

 

16. Zaključak, kojim je Općinsko vijeće 

Fojnica utvrđujući dnevni red za 31. 

sjednicu, skinulo sa dnevnog reda: 

„Izvješće o radu Upravnog vijeća 

Lječilišta „Reumal“ Fojnica“, broj: 05-

90-1/16 od  8. siječnja 2016. godine i 

„Prijedlog Odluke o raskidu ugovora o 

kreditnom zaduženju „Aguareumal“ 

kod „Bor banke“,  gdje je sudužnik 

Lječilište „Reumal“ Fojnica. 

Navedeno je skinuto sa dnevnog reda 

iz razloga što nije ispoštovan: 

„Zaključak Općinskog vijeća Fojnica, 

broj: 01-05-28/16 od 25. veljače 2016. 

godine, kojim je vraća na doradu 

Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne 

ustanove za medicinsku rehabilitaciju i 

banjsko liječenje - Lječilište „Reumal“ 

Fojnica za 2015. godinu“ i „Urgencija,  

Broj: 01-05-606/16 od  

 

odlučuje o pitanjima  iz vlastit 

nadležnosti; 

14. Rješenje o imenovanju Komisije za 

procjenu prometne vrijednosti 

nekretnine, u sastavu: Aletić Senad,  

predsjednik,  te članovi: Zulum Almir 

i Golub Branko. Istim rješenje 

imenovani su i zamjenici: Pašić Sakib, 

zamjenik predsjednika, te Softić 

Mensur i Kuliš Vlado, zamjenici 

članova; 

15. Rješenje, kojim se preuzima iz 

posjeda JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica  

građevinsko zemljište: 1. k.č. 1493, 

„Betonara“, upisana u  kk uložak broj: 

529, K.O. Fojnica, površine 1869 m2, 

2. k.č. 1901, „Urlenike“, upisana u kk 

uložak broj: 528, K.O. Fojnica, 

površine 6128 m2, 3. k.č. 1214,  

„Pilana“ upisana u kk uložak broj: 

529, površine 2941 m2, 4. k.č. 70/1, 

pašnjak 1 klase, površine 1929 m2, 

KO Gvožđani. Na osnovu istog 

Rješenja Služba za katastar i 

imovinsko pravne poslove Općine 

Fojnica u katastarskim knjigama 

upisat će pravo raspolaganja u korist 

Općine Fojnica, uz istovremeno 

brisanje ranije upisanih prava na 

zemljištu. Na osnovu saglasnosti 

Nadzornog odbora JKP „Šćona“ d.o.o. 

Fojnica prijenos na Općinu Fojnica 

izvršen je bez naknade; 

16. Zaključak, kojim je Općinsko vijeće 

Fojnica utvrđujući dnevni red za 31. 

sjednicu, skinulo sa dnevnog reda: 

„Izvještaj o radu Upravnog odbora 

Lječilišta „Reumal“ Fojnica“, broj: 

05-90-1/16 od  08.01.2016. godine i 

„Prijedlog Odluke o raskidu ugovora o 

kreditnom zaduženju „Aguareumal“ 

kod „Bor banke“,  gdje je sudužnik 

Lječilište „Reumal“ Fojnica. 

Navedeno je skinuto sa dnevnog reda 

iz razloga što nije ispoštovan: 

„Zaključak Općinskog vijeća Fojnica, 

broj: 01-05-28/16 od 25.02.2016. 

godine, kojim je vraća na doradu 

Izvještaj o radu Upravnog odbora 

Javne ustanove za medicinsku 

rehabilitaciju i banjsko liječenje - 

Lječilište „Reumal“ Fojnica za 2015. 

godinu“ i „Urgencija, broj: 01-05-

606/16 od  
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17. svibnja  2016. godine, kojom Kolegij 

Općinskog vijeća Fojnica prilikom 

utvrđivanja dnevnog reda za 31. sjednicu 

Općinskog vijeća Fojnica, traži da se 

ispoštuje Zaključak Općinskog vijeća 

Fojnica broj: 01-05-28/16 od 25. veljače 

2016. godine. Istim Zaključkom Općinsko 

vijeće Fojnica je tražilo da Upravno viječe 

Lječilišta „Reumal“ Fojnica do 

10.06.2016. godine dostavi Općinskom 

vijeću na uvid akte, kojima dokazuje 

činjenice, kojima će obrazložiti: - razloge 

neprimjenjivanja Zakona o javnim 

nabavkama, -  imenovanje člana 

Nadzornog odbora i Skupštine 

„Aquareumal“ d.o.o. Fojnica ispred 

državnog kapitala i - Odluku o sudužništvu 

Lječilišta „Reumal“ Fojnica za kredit 

„Awquareumal“ d.o.o. Fojnica i NCF 

d.o.o. Fojnica; 

17. Zaključak o odbijanju Izvješća o radu 

Upravnog vijeća Lječilišta „Reumal“ 

Fojnica. Istim zaključkom je naloženo 

Upravnom vijeću da: 1. hitno pokrene 

proceduru sazivanja Skupštine 

Aquareumal na kojoj će se imenovati  

Nadzorni odbor Aquareumala, 2. 

pokrene proceduru sazivanja sjednice 

Nadzornog odbora NCF-a koji je u 

funkciji Skupštine NCF-a 3. izvrši 

popunu sa predstavnikom ili 

predstavnicima koje će predložiti 

Općinsko vijeće, da člana Skupštine 

koga  je imenovao za predstavnik 

državnog kapitala u Skupštinu 

Aquareumala razriješi dužnosti i 

zatraži od Općinskog vijeća prijedlog 

imenovanja drugog člana, 4.  provede 

gore navedene aktivnosti u rok od 60 

dana. Načelnik Općine je zadužen da 

prati realizaciju navedenih zaključaka i 

o svemu izvješćuje Općinsko vijeće; 

 

18. Zaključak, o vračanju na doradu 

Izvješća o poslovanju JKP „Šćona“ 

d.o.o. Fojnica za 2015. godinu, kojim 

je JKP „Šćona“ d.o.o. Fijnica naloženo 

sa se izvješće za 2015. godinu doraditi 

u smislu da šire budu iskazani: ukupni 

prihodi, ulaz-izlaz; troškovi razvrstani 

po stavkama; struktura uposlenih; 

prosječna plača,  

 

17.05.2016. godine, kojom Kolegij 

Općinskog vijeća Fojnica prilikom 

utvrđivanja dnevnog reda za 31. sjednicu 

Općinskog vijeća Fojnica, traži da se 

ispoštuje Zaključak Općinskog vijeća 

Fojnica broj: 01-05-28/16 od 25.02.2016. 

godine. Istim Zaključkom Općinsko vijeće 

Fojnica je tražilo da Upravni odbor 

Lječilišta „Reumal“ Fojnica do 

10.06.2016. godine dostavi Općinskom 

vijeću na uvid akte, kojima dokazuje 

činjenice, kojima će obrazložiti: - razloge 

neprimjenjivanja Zakona o javnim 

nabavkama, -  imenovanje člana 

Nadzornog odbora i Skupštine 

„Aquareumal“ d.o.o. Fojnica ispred 

državnog kapitala i - Odluku o 

sudužništvu Lječilišta „Reumal“ Fojnica 

za kredit „Awquareumal“ d.o.o. Fojnica i 

NCF d.o.o. Fojnica; 

17. Zaključak o odbijanju Izvještaja o 

radu Upravnog odbora Lječilišta 

„Reumal“ Fojnica. Istim zaključkom 

je naloženo Upravnom odboru da: 1. 

hitno pokrene proceduru sazivanja 

Skupštine Aquareumal na kojoj će se 

imenovati Nadzorni odbor 

Aquareumala, 2. pokrene proceduru 

sazivanja sjednice Nadzornog odbora 

NCF-a koji je u funkciji Skupštine 

NCF-a 3. izvrši popunu sa 

predstavnikom ili predstavnicima koje 

će predložiti Općinsko vijeće, da člana 

Skupštine koga  je imenovao za 

predstavnik državnog kapitala u 

Skupštinu Aquareumala razriješi 

dužnosti i zatraži od Općinskog vijeća 

prijedlog imenovanja drugog člana, 4.  

provede gore navedene aktivnosti u 

rok od 60 dana. Načelnik Općine je 

zadužen da prati realizaciju navedenih 

zaključaka i o svemu izvijesti 

Općinsko vijeće; 

18.  Zaključak, o vračanju na doradu 

Izvještaja o poslovanju JKP „Šćona“ 

d.o.o. Fojnica za 2015. godinu, kojim 

je JKP „Šćona“ d.o.o. Fijnica 

naloženo sa se izvještaj za 2015. 

godinu doraditi u smislu da šire budu 

iskazani: ukupni prihodi, ulaz-izlaz; 

troškovi razvrstani po stavkama; 

struktura uposlenih; prosječna plača,  
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bruto-neto; usvojena normativa; 

problemi sa kojima se susreće 

poduzeće u poslovanju; prijedlog 

rješenja za izlazak iz problema, druga 

pitanja značajna za poslovanje JKP 

„Šćona“ d.o.o. Fojnica, kao i 

usporedne pokazatelje iz prethodne 

godine; 

 

19. Zaključak o prihvaćanju ostavke na 

mjesto člana Nadzornog odbora u JKP 

„Šćona“ d.o.o. Fojnica, podnesene od  

Alije Mukača; 

20. Odluka o izmjeni Regulacijskog plana 

preparcelacijom građevne parcele, 

kojom je  izvršena preparcelacija 

građevne parcele označene kao: k.č. 

409, KO Fojnica,  vlasništvo Adnana 

Hodžić iz Fojnice, pripajanjem 

građevnog zemljišta u javnoj svojini 

označenog kao: k.č. 410/2 postojećoj 

parceli radi formiranja katastarske 

parcele koja ispunjava uslove građevne 

parcele; 

21. Rješenja o dodjeli na korištenje 

neizgrađenog građevnog zemljišta, 

Šefiku Karalija i Fatimi Karalija (k.č. 

1465/28, u površini od 80 m2, upisno 

u k.k. uložak broj: 596, Općina 

Fojnica); 

22. Rješenja o dodjeli na korištenje 

neizgrađenog građevnog zemljišta, 

Majedu Shamash i Azri Shamash (k.č. 

1465/29, u površini od 175 m2, upisno 

u k.k. uložak broj: 596, Općina 

Fojnica); 

23. Rješenja o dodjeli na korištenje 

neizgrađenog građevnog zemljišta, 

Adnanu Bukvić (k.č. 1465/27, u 

površini od 54 m2, upisno u k.k. 

uložak broj: 596, Općina Fojnica); 

24. Rješenja o dodjeli na korištenje 

neizgrađenog građevnog zemljišta, 

Senadu Bukvić (k.č. 1465/26, u 

površini od 29 m2, upisno u k.k. 

uložak broj: 596, Općina Fojnica); 

25. Odluka o izmjeni i dopuni 

Regulacijskog plana  SRC „Pridolci“ 

Fojnica. Izmjena i dopuna je izvršena 

na način da se: 1. parcelacijom 

formiraju četiri nove građevne parcele 

označene brojevima 53, 54, 55 i 56, sa 

pristupnom prometnicom, 2. 

bruto-neto; usvojena normativa; 

problemi sa kojima se susreće 

preduzeće u poslovanju; prijedlog 

rješenja za izlazak iz problema, druga 

pitanja značajna za poslovanje JKP 

„Šćona“ d.o.o. Fojnica, kao i 

usporedne pokazatelje iz prethodne 

godine; 

 

19. Zaključak o prihvaćanju ostavke na 

mjesto člana Nadzornog odbora u JKP 

„Šćona“ d.o.o. Fojnica, podnesene od  

Mukača Alije; 

20. Odluka o izmjeni Regulacionog plana 

preparcelacijom građevinske parcele, 

kojom je  izvršena preparcelacija 

građevinske parcele označene kao: 

k.č. 409, KO Fojnica,  vlasništvo 

Hodžić Adnana iz Fojnice, 

pripajanjem građevinskog zemljišta u 

javnoj svojini označenog kao: k.č. 

410/2 postojećoj parceli radi 

formiranja katastarske parcele koja 

ispunjava uslove građevinske parcele; 

21. Rješenja o dodjeli na korištenje 

neizgrađenog građevinskog zemljišta, 

Karalija Šefiku i Karalija Fatimi (k.č. 

1465/28, u površini od 80 m2, upisno 

u k.k. uložak broj: 596, Općina 

Fojnica); 

22. Rješenja o dodjeli na korištenje 

neizgrađenog građevinskog zemljišta, 

Shamash Majedu i Shamash Azri (k.č. 

1465/29, u površini od 175 m2, upisno 

u k.k. uložak broj: 596, Općina 

Fojnica); 

23. Rješenja o dodjeli na korištenje 

neizgrađenog građevinskog zemljišta, 

Adnanu Bukvić (k.č. 1465/27, u 

površini od 54 m2, upisno u k.k. 

uložak broj: 596, Općina Fojnica); 

24. Rješenja o dodjeli na korištenje 

neizgrađenog građevinskog zemljišta, 

Bukvić Senadu (k.č. 1465/26, u 

površini od 29 m2, upisno u k.k. 

uložak broj: 596, Općina Fojnica); 

25. Odluka o izmjeni i dopuni 

Regulacionog plana  SRC „Pridolci“ 

Fojnica. Izmjena i dopuna je izvršena 

na način da se: 1. parcelacijom 

formiraju četiri nove građevinske 

parcele označene brojevima 53, 54, 55 

i 56, sa pristupnom prometnicom, 2.  
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kanalizacioni kolektor pomjera sa 

točke A na točku B, 3. granica 

obuhvata jugozapadnom stranom 

proteže pored novoformiranih 

građevnih parcela, nastavlja dalje 

izgrađenim pristupnim putem 

ispravljajući granicu na južnoj strani 

obuhvata koja je bila planirana za 

izgradnju kanalizacionog kolektora. 

Površina obuhvata izmjena i dopuna 

Regulacijskog plana ostaje 

nepromijenjena u odnosu na 

Regulacijski plan; 

26. Rješenje, kojim je utvrđeno pravo 

vlasništva na građevnom zemljištu, 

k.č. 3065/53, u površini od 22 m2 k.o. 

Pridola, u korist Enijada Mekić iz 

Busovače, kao graditelja zgrade 

izgrađene na tom zemljištu; 

27. Rješenje, kojim je utvrđeno pravo 

vlasništva na građevnom zemljištu, 

k.č. 3065/56, u površini od 310 m2,  

k.o. Pridola, u korist Redžiba Ibreljić 

iz Fojnice, kao graditelja zgrade 

izgrađene na tom zemljištu; 

28. Rješenje, kojim je utvrđeno prava 

vlasništva na građevnom zemljištu, 

k.č. 3065/55, u površini od 320 m2, 

k.o. Pridola, u korist Mirsada Mutapčić 

iz Sarajeva, kao graditelja zgrade 

izgrađene na tom zemljištu; 

29. Rješenje, kojim je utvrđeno pravo 

vlasništva na građevnom zemljištu, 

k.č. 3065/54, u površini od 354 m2, 

k.o. Pridola, u korist Ilijasa Kadrić iz 

Sarajeva, kao graditelja zgrade 

izgrađene na tom zemljištu; 

30. Zaključak o usvajanju Izmjena i 

dopuna Proračuna  Općine Fojnica za 

period 1. siječnja do 31. prosinca 

2016. godine, kojim je predviđeno 

povećanje Proračun Općine Fojnica za 

period 2016. godine za 711. 360,00 

KM, odnosno 27,34%, tako da 

Proračun Općine Fojnica za 2016. 

godinu umjesto planiranog u iznosu od 

2.602.200,00 KM  novim izmjenama 

iznosi 3.313.560,00 KM; 

31. Zaključak o davanju suglasnosti za 

objavljivanje Internog oglasa za izbor i 

imenovanje vanjskih članova radnih 

tijela Općinskog vijeća Fojnica, u: 1.         

Povjerenstvo za Statut i propise, 2.   

 

 

kanalizacioni kolektor pomjera sa 

točke A na točku B, 3. granica 

obuhvata jugozapadnom stranom 

proteže pored novoformiranih 

građevinskih parcela, nastavlja dalje 

izgrađenim pristupnim putem 

ispravljajući granicu na južnoj strani 

obuhvata koja je bila planirana za 

izgradnju kanalizacionog kolektora. 

Površina obuhvata izmjena i dopuna 

Regulacionog plana ostaje 

nepromijenjena u odnosu na 

Regulacioni plan; 

26. Rješenje, kojim je utvrđeno pravo 

vlasništva na građevinskom zemljištu, 

k.č. 3065/53, u površini od 22 m2 k.o. 

Pridola, u korist Mekić Enijada iz 

Busovače, kao graditelja zgrade 

izgrađene na tom zemljištu; 

27. Rješenje, kojim je utvrđeno pravo 

vlasništva na građevinskom zemljištu, 

k.č. 3065/56, u površini od 310 m2,  

k.o. Pridola, u korist Ibreljić Redžiba 

iz Fojnice, kao graditelja zgrade 

izgrađene na tom zemljištu; 

28. Rješenje, kojim je utvrđeno prava 

vlasništva na građevinskom zemljištu, 

k.č. 3065/55, u površini od 320 m2, 

k.o. Pridola, u korist Mutapčić 

Mirsadaiz Sarajeva, kao graditelja 

zgrade izgrađene na tom zemljištu; 

29. Rješenje, kojim je utvrđeno pravo 

vlasništva na građevinskom zemljištu, 

k.č. 3065/54, u površini od 354 m2, 

k.o. Pridola, u korist Kadrić Ilijasa iz 

Sarajeva, kao graditelja zgrade 

izgrađene na tom zemljištu; 

30. Zaključak o usvajanju Izmjena i 

dopuna Budžeta Općine Fojnica za 

period 01.01. do 31.12.2016. godine, 

kojim je predviđeno povećanje 

Budžeta Općine Fojnica za 2016. 

godinu za 711. 360,00 KM, odnosno 

27,34%, tako da Budžet Općine 

Fojnica za 2016. godinu umjesto 

planiranog u iznosu od 2.602.200,00 

KM  novim izmjenama iznosi 

3.313.560,00 KM; 

31. Zaključak o davanju saglasnosti za 

objavljivanje Internog oglasa za izbor 

i imenovanje vanjskih članova radnih 

tijela Općinskog vijeća Fojnica, u: 1.   

Komisiju za Statut i propise, 2.  
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prostorno planiranje, uređenje i 

ekologiju, 4.  Povjerenstvo za 

drugostupanjsko rješavanje po 

žalbama; 

32. Rješenje, o razrješenju dužnosti 

predsjednika Općinskog vijeća 

Fojnica, kojim je Dr. Bogomir Barbić  

razriješen dužnosti predsjednika sa 24. 

studenim 2016. godine; 

33. Rješenje, o imenovanju predsjednika 

Općinskog vijeća Fojnica, kojim je 

Branko Stanić imenovan za 

predsjednika Općinskog vijeća sa 24. 

studenim 2016. godine; 

34. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za 

izbor i imenovanje Općinskog vijeća 

Fojnica, u sastavu : Emir 

Sulejmanović, predsjednik, te članovi: 

Ismet Zulum, Antonija Miličević, 

Amela Merdžanić i Nihad Mehtić; 

35. Rješenje, o uspostavljanju Kolegija 

Općinskog vijeća Fojnica, u sastavu: 

Branko Stanić, predsjednik Općinskog 

vijeća; Almir Zulum, predsjednik 

Kluba vijećnika SDA; Igor Bošnjak, 

predsjednik Kluba vijećnika Hrvatske 

koalicije Fojnica; Emir Memija, 

predsjednik Kluba vijećnika SDP; 

Mujo Zulum, predsjednik Kluba 

vijećnika SBB BiH i  Snežana Rajić, 

tajnik Općinskog vijeća. Istim 

rješenjem su imenovani i zamjenici 

predsjednika Klubova: Senad Aletić, 

zamjenik predsjednika Kluba vijećnika 

SDA; Vanja Oroz Jukić, zamjenik 

predsjednika Kluba vijećnika Hrvatske 

koalicije; Ismet Zulum, zamjenik 

predsjednika kluba vijećnika SDP i 

Emir Sulejmanović, zamjenik 

predsjednika Kluba vijećnika SBB 

BiH; 

36. Rješenje o razrješenju člana 

Nadzornog odbora JKP „Šćona“ d.o.o. 

Fojnica, kojim se Alija Mukača 

razrješava dužnosti člana zbog 

podnesene ostavke; 

37. Rješenje, o imenovanju Povjerenstva 

za drugostupanjsko rješavanje po 

žalbama, u sastavu; Haša Kučuk, 

Mahir Hasanagić i Antonija Miličević; 

38. Rješenje, o imenovanju Povjerenstva 

za prostorno planiranje, uređenje i 

ekologiju u sastavu: Irma  Varešlija,  

 

 

prostorno planiranje, uređenje i 

ekologiju, 4.  Komisiju za 

drugostepeno rješavanje po žalbama; 

 

32. Rješenje, o razrješenju dužnosti 

predsjednika Općinskog vijeća 

Fojnica, kojim je Dr. Bogomir Barbić  

razriješen dužnosti predsjednika sa 

24.11.2016. godine; 

33. Rješenje, o imenovanju predsjednika 

Općinskog vijeća Fojnica, kojim je 

Branko Stanić imenovan za 

predsjednika Općinskog vijeća sa 

24.11.2016. godine; 

34. Rješenje o imenovanju Komisije za 

izbor i imenovanje Općinskog vijeća 

Fojnica, u sastavu: Sulejmanović 

Emir, predsjednik, te članovi: Zulum 

Ismet, Miličević Antonija, Merdžanić 

Amela i Mehtić Nihad; 

35. Rješenje, o uspostavljanju Kolegija 

Općinskog vijeća Fojnica, u sastavu: 

Stanić Branko, predsjednik Općinskog 

vijeća; Zulum Almir, predsjednik 

Kluba vijećnika SDA; Bošnjak Igor, 

predsjednik Kluba vijećnika Hrvatske 

koalicije Fojnica; Memija Emir, 

predsjednik Kluba vijećnika SDP; 

Zulum Mujo, predsjednik Kluba 

vijećnika SBB BiH i  Rajić Snežana, 

sekretar Općinskog vijeća. Istim 

rješenjem su imenovani i zamjenici 

predsjednika Klubova: Aletić Senad, 

zamjenik predsjednika Kluba 

vijećnika SDA; Jukić Oroz Vanja, 

zamjenik predsjednika Kluba 

vijećnika Hrvatske koalicije; Zulum 

Ismet, zamjenik predsjednika kluba 

vijećnika SDP i Sulejmanovi Emir, 

zamjenik predsjednika Kluba 

vijećnika SBB BiH; 

36. Rješenje o razrješenju člana 

Nadzornog odbora JKP „Šćona“ d.o.o. 

Fojnica, kojim se Mukača Alija  

razrješava dužnosti  člana zbog 

podnesene ostavke; 

37. Rješenje, o imenovanju Komisije za 

drugostepeno rješavanje po žalbama, u 

sastavu; Kučuk Haša, Hasanagić 

Mahir i Miličević Antonija; 

38. Rješenje, o imenovanju Komisije za 

prostorno planiranje, uređenje i 

ekologiju u sastavu: Varešlija Irma,  
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Salih Softić, Nevres Huseinbašić, Igor 

Bošnjak i Adel Zuka; 

39. Rješenje, o imenovanju Povjerenstva 

za proračun, financije i ekonomska 

pitanja u sastavu: Nermin Kadrić, 

Haris Balić i Jakov Gavran; 

40. Rješenje, o imenovanju Povjerenstva 

za Statut i propise u sastavu: Azem 

Huseinbašić,  Almin Mujčić, Zdenko 

Miličević, Ilijana Petrović i Amra 

Kučuk; 

41. Odluka o utvrđivanju tarife 

komunalnih pristojbi, kojom je 

utvrđena visina komunalne pristojbe 

po predmetima i uslugama sukladno 

Zakonu o komunalnim pristojbama 

koje se plaćaju  na području Općine 

Fojnica; 

42. Rješenje o konačnom imenovanju 

člana Nadzornog odbora Javnog 

komunalnog poduzeća „Šćona“ d.o.o. 

Fojnica, kojim je ispred utemeljitelja 

poduzeća imenovan Mustafa 

Toplaović; 

43. Zaključak, o davanju suglasnosti, 

kojim je Upravno viječe Lječilišta 

„Reumal“ Fojnica obvezano da održi 

izvanrednu sjednicu Upravnog vijeća 

te da da suglasnost na Rješenje o 

davanju punomoći punomoćniku za 

Skupštinu NCF d.o.o. Fojnica po 

osnovu državnog kapitala; 

44. Rješenje o prijedlogu kandidata 

vršioca dužnosti članova Nadzornog 

odbora NCF d.o.o. Fojnica, kojim su 

ispred Općinskog vijeća Fojnica 

imenovani: Alija Mukača, Almir 

Zulum i Branko Stanić; 

45. Rješenje o davanju punomoći 

punomoćniku za Skupštinu NCF d.o.o. 

Fojnica po osnovu državnog kapitala, 

kojim je Općinskom načelniku, 

Sabahudinu Klisura, dano ovlaštenje 

da u svojstvu punomoćnika zastupa 

državni kapital na Skupštini  NCF 

d.o.o. Fojnica; 

46. Odluka o dopuni Odluke o vršenju 

ovlasti u gospodarskim društvima i 

javnim poduzećima od interesa za 

Općinu Fojnica. Člankom 5. Odluke o 

vršenju ovlasti u gospodarskim 

društvima i javnim poduzećima od 

interesa za Općinu Fojnica su 

definirana gospodarska  

 

Softić Salih, Huseinbašić Nevres, 

Bošnjak Igor i Zuka Adel; 

39. Rješenje, o imenovanju Komisije za 

budžet, finansije i ekonomska pitanja 

u sastavu: Kadrić Nermin, Balić Haris 

i Gavran Jakov; 

40. Rješenje, o imenovanju Komisije za 

Statut i propise u sastavu: Huseinbašić 

Azem,  Mujčić Almin, Miličević 

Zdenko, Petrović Ilijana i Kučuk 

Amra; 

41. Odluka o utvrđivanju tarife 

komunalnih taksi, kojom je utvrđena 

visina komunalne takse po 

predmetima i uslugama u skladu sa 

Zakonom o komunalnim taksama koje 

se plaćaju  na području Općine 

Fojnica; 

42. Rješenje o konačnom imenovanju 

člana Nadzornog odbora Javnog 

komunalnog preduzeća „Šćona“ d.o.o. 

Fojnica, kojim je ispred osnivača 

preduzeća imenovan Toplaović 

Mustafa; 

43. Zaključak, o davanju saglasnosti, 

kojim je Upravni odbor Lječilišta 

„Reumal“ Fojnica obavezano da održi 

vanrednu sjednicu Upravnog odbora te 

da da saglasnost na Rješenje o davanju 

punomoći punomoćniku za Skupštinu 

NCF d.o.o. Fojnica po osnovu 

državnog kapitala; 

44. Rješenje o prijedlogu kandidata 

vršioca dužnosti članova Nadzornog 

odbora NCF d.o.o. Fojnica, kojim su 

ispred Općinskog vijeća Fojnica 

imenovani: Mukača Alija, Zulum 

Almir i Stanić Branko; 

45. Rješenje o davanju punomoći 

punomoćniku za Skupštinu NCF 

d.o.o. Fojnica po osnovu državnog 

kapitala, kojim je Općinskom 

načelniku, Sabahudinu Klisura, dano 

ovlaštenje da u svojstvu punomoćnika 

zastupa državni kapital na Skupštini  

NCF d.o.o. Fojnica; 

46. Odluka o dopuni Odluke o vršenju 

ovlasti u privrednim društvima i 

javnim preduzećima od interesa za 

Općinu Fojnica. Članom 5. Odluke o 

vršenju ovlasti u privrednim društvima 

i javnim preduzećima od interesa za 

Općinu Fojnica su definisana 

privredna  
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društva u kojima Općinsko vijeće vrši 

ovlaštenja od interesa za Općinu 

Fojnica, to su: a) JKP „Šćona“ d.o.o. 

Fojnica; b) „Aquareumal“ d.o.o. 

Fojnica; c) Nature Concept Fojnica 

(NCF) d. i drugim gospodarskim 

društvima i javnim poduzećima od 

interesa za  Općinu Fojnica. Odlukom 

o dopuni navedene odluke članak 5. se 

dopunjuje u smislu da se u stavku 1. 

točka d), umjesto točke, stavlja zarez i 

dodaju riječi: „u kojima iznos 

državnog kapitala u vlasničkoj 

strukturi iznosi najmanje 10 % 

osnovnog kapitala“. I članak 7. 

osnovne odluke se dopunjavan 

navedenom odlukom u smislu da je 

pored gospodarskog društvo iz članka 

5. pod točkom c)“Aquareumal“ d.o.o. 

Fojnica i gospodarsko društvo pod 

točkom d) Natura Concept Fojnica 

(NCF)  dužno Općinskom vijeću 

dostaviti poziv za zakazanu skupštinu 

sa dnevnim redom i materijalima za 

svaku točku dnevnog reda, najkasnije 

15 dana prije dana održavanja 

skupštine; 

47. Rješenje, kojim je Zavodu za 

zbrinjavanje mentalno invalidnih 

osoba Bakovići dodijeljeno na 

korištenje neposrednom pogodbom, 

radi oblikovanja građevne parcele 

građevno zemljište, k.č. 70/1, na 

kojem pravo raspolaganja ima Općina 

Fojnica, ukupne površine 900 m2, uz 

naknadu od 18.900,00 KM; 

48. Rješenje, kojim je utvrđeno pravo 

vlasništva na građevnom zemljištu k.č. 

1901, „Urlenike“ u površini od 6182 

m2, upisana u k.k. ul. broj: 596, sa 

pravom raspolaganja Općina Fojnica, 

K.O. Fojnica, u korist Javne ustanove 

Zavod za zbrinjavanje mentalno 

invalidnih osoba „Drin“ Fojnica, kao 

korisnika izgrađenih objekata na tom 

zemljištu, uz naknadu od 154.550,00 

KM. 

 

IV. Naprijed navedene odluke kao i drugi akti 

koje je donijelo Općinsko vijeće u 2016. godini 

sukladno Statutu Općine Fojnica objavljeni su 

u „Službenim novinama Općine Fojnica“, koje 

se putem web stranice Općine 

 

društva u kojima Općinsko vijeće vrši 

ovlaštenja od interesa za Općinu 

Fojnica, to su: a) JKP „Šćona“ d.o.o. 

Fojnica; b) „Aquareumal“ d.o.o. 

Fojnica; c) Nature Concept Fojnica 

(NCF) d. i drugim privrednim 

društvima i javnim preduzećima od 

interesa za  Općinu Fojnica. Odlukom 

o dopuni navedene odluke član 5. se 

dopunjuje u smislu da se u stavu 1. 

tačka d), umjesto tačke, stavlja zarez i 

dodaju riječi: „u kojima iznos 

državnog kapitala u vlasničkoj 

strukturi iznosi najmanje 10 % 

osnovnog kapitala“. I član 7. osnovne 

odluke se dopunjava u smislu da je 

pored privrednog društva iz člana 5. 

pod tačkom c)“Aquareumal“ d.o.o. 

Fojnica i privredno društvo pod 

tačkom d) Natura Concept Fojnica 

(NCF)  dužno Općinskom vijeću 

dostaviti poziv za zakazanu skupštinu 

sa dnevnim redom i materijalima za 

svaku tačku dnevnog reda, najkasnije 

15 dana prije dana održavanja 

skupštine; 

 

47. Rješenje, kojim je Zavodu za 

zbrinjavanje mentalno invalidnih 

osoba Bakovići dodijeljeno na 

korištenje neposrednom pogodbom, 

radi oblikovanja građevinske parcele 

građevinsko zemljište, k.č.70/1, na 

kojem pravo raspolaganja ima Općina 

Fojnica, ukupne površine 900 m2, uz 

naknadu od 18.900,00 KM; 

48. Rješenje, kojim je utvrđeno pravo 

vlasništva na građevinskom zemljištu 

k.č. 1901, „Urlenike“ u površini od 

6182  m2, upisana u k.k. ul. broj: 596, 

sa pravom raspolaganja Općina 

Fojnica, K.O. Fojnica, u korist Javne 

ustanove Zavod za zbrinjavanje 

mentalno invalidnih osoba „Drin“ 

Fojnica, kao korisnika izgrađenih 

objekata na tom zemljištu, uz naknadu 

od 154.550,00 KM. 

 

IV. Naprijed navedene odluke kao i drugi akti 

koje je donijelo Općinsko vijeće u 2016. godini 

su u skladu sa Statutom Općine Fojnica 

objavljeni su u „Službenim novinama Općine 

Fojnica“, koje se putem web stranice Općine  
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Fojnica dostupne svim građanima Općine 

Fojnica. 

U pripremi i utvrđivanju dnevnog reda  

sjednica Općinskog vijeća bila je obezbjeđena 

potpunu koordinaciju predsjedavajućeg 

Općinskog vijeća i predsjednika klubova, 

odnosno redovno održavanje sastanaka 

Kolegija Općinskog vijeća.  

Radu Vijeća u izvještajnom periodu svoj 

doprinosu su dala i stalna radna tijela 

Općinskog vijeća Fojnica, prije svega 

Povjerenstvo za Statut i propise, Povjerenstvo 

za prostorno planiranje uređenje i ekologiju, 

Povjerenstvo za proračun, financije i 

ekonomska pitanja kao i Povjerenstvo za 

društvene djelatnosti. Ista su kroz izvještajni 

period po potrebi održavala radne sjednice, 

razmatrali pripremljene materijale za Vijeće, te 

zaključke sa sjednica u pisanoj formi 
dostavljali na Vijeće.  

V. Preporuka Općinskog vijeća je da se u 

narednom periodu ovlašteni obrađivači kao i 

predlagatelji materijala za Općinsko vijeća 

pridržavaju rokova iz Programa rada te iste 

blagovremeno dostavljaju  Stručnoj službi 

Vijeća. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, v.r. 

______________________________________ 

 

Broj: 01-05-431-2/17 

Fojnica: 30. ožujka 2017. godine 

 

Na temelju članka 24. Statuta Općine Fojnica – 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

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

Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni tekst 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15), Općinsko vijeće Fojnica, na 1. 

Tematskoj sjednici održanoj 30. ožujka 2017. 

godine, donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne  suglasnosti na 

Protokol o budućoj zajedničkoj suradnji 

 

 

 

 

Fojnica dostupne svim građanima Općine 

Fojnica. 

U pripremi i utvrđivanju dnevnog reda  

sjednica Općinskog vijeća bila je obezbjeđena 

potpunu koordinaciju predsjedavajućeg 

Općinskog vijeća i predsjednika klubova, 

odnosno redovno održavanje sastanaka 

Kolegija Općinskog vijeća.  

Radu Vijeća u izvještajnom periodu svoj 

doprinosu su dala i stalna radna tijela 

Općinskog vijeća Fojnica, prije svega Komisija 

za Statut i propise, Komisija za prostorno 

planiranje uređenje i ekologiju, Komisija za 

budžet, finansije i ekonomska pitanja kao i 

Komisija za društvene djelatnosti. Iste su kroz 

izvještajni period po potrebi održavale radne 

sjednice, razmatrali pripremljene materijale za 

Vijeće, te zaključke sa sjednica u pisanoj formi 

dostavljali na Vijeće.  

 

V. Preporuka Općinskog vijeća je da se u 

narednom periodu ovlašteni obrađivači kao i 

predlagači materijala za Općinsko vijeća 

pridržavaju rokova iz Programa rada te iste 

blagovremeno dostavljaju  Stručnoj službi 

Vijeća. 

 

PREDSJEDNIK                                                                               

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, s.r. 

_____________________________________ 

 

Broj: 01-05-431-2/17 

Fojnica: 30.03.2017. 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), Općinsko vijeće Fojnica, na 1. 

Tematskoj sjednici održanoj 30.03.2017. 

godine, donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne  saglasnosti na 

Protokol o budućoj zajedničkoj saradnji 
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I.Općinsko vijeće Fojnica daje prethodnu 

suglasnost na Protokol o budućoj zajedničkoj 

suradnji, između Općinskog tijela uprave 

Fojnica, zastupan po Općinskom načelniku, 

Sabahudinu Klisura i Merdžlisa Islamske 

zajednice u Fojnici, zastupan po predsjedniku 

Izvršnog odbora Medžlisa, Ramizu Meša.   

 

Sastavni dio ovoga Zaključka je Protokol o 

budućoj zajedničkoj suradnji, koji će 

zastupnici navedenih tijela potpisati nakon 

davanja prethodne suglasnosti od Općinskog 

vijeća Fojnica.  

 

II. Zaključak  će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

                    

 

PREDSJEDNI                                                                                          

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                  

Branko Stanić, v.r. 

______________________________________ 

 

 

I.Općinsko vijeće Fojnica daje prethodnu 

saglasnost na Protokol o budućoj zajedničkoj 

saradnji, između Općinskog organa uprave 

Fojnica, zastupan po Općinskom načelniku, 

Klisura Sabahudinu i Merdžlisa Islamske 

zajednice u Fojnici, zastupan po predsjedniku 

Izvršnog odbora Medžlisa, Meša Ramizu.   

 

Sastavni dio ovoga Zaključka je Protokol o 

budućoj zajedničkoj saradnji, koji će zastupnici 

navedenih organa potpisati nakon davanja 

prethodne saglasnosti od Općinskog vijeća 

Fojnica.  

 

II. Zaključak  će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

                    

 

PREDSJEDNI                                                                          

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, s.r. 

______________________________________

Broj: 01-05-431-3/17 

Fojnica: 30. ožujka 2017. 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 točku 3. predloženog 

dnevnog reda - Međusobni odnosi Lječilišta 

„Reumal“ Fojnica, Aquareumal d.o.o. Fojnica i 

Nature d.o.o. Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica, 

na 1. Tematskoj sjednici održanoj 30. ožujka 

2017. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
 

I. Pitanja postavljena na Tematskoj sjednici 

Općinskog vijeća Fojnica, koja se odnose na 

„Aquareumal“ d.o.o. Fojnica i „Naturu“ d.o.o. 

Fojnica, vijećnici su dužni dostaviti u pisanoj 

formi tajniku Vijeća u roku od 5 dana od dana 

prijema ovog zaključka. Predstavnici 

„Aquareumal“ d.o.o. Fojnica i „Nature“ d.o.o. 

Fojnica dužni su odgovore na pitanja dostaviti 

na Općinsko vijeća Fojnica u roku od 15 dana 

od dana prijema istih.  

 

II. Da se na Općinsko vijeće Fojnica dostavi 

hronološki uređena Informacija, vezano za 

osnivanje „Aquareumal“ d.o.o. Fojnica i  

Broj: 01-05-431-3/17 

Fojnica: 30.03.2017. 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 tačku 3. predloženog 

dnevnog reda - Međusobni odnosi Lječilišta 

„Reumal“ Fojnica, „Aquareumal“ d.o.o. 

Fojnica i „Nature“ d.o.o. Fojnica, Općinsko 

vijeće Fojnica, na 1. Tematskoj sjednici 

održanoj 30.03.2017. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
 

I. Pitanja postavljena na Tematskoj sjednici 

Općinskog vijeća Fojnica, koja se odnose na 

„Aquareumal“ d.o.o. Fojnica i „Naturu“ d.o.o. 

Fojnica, vijećnici su dužni dostaviti u pisanoj 

formi sekretaru vijeća u roku od 5 dana od 

dana prijema ovog zaključka. Predstavnici 

„Aquareumala“ d.o.o. Fojnica i „Nature“ d.o.o. 

Fojnica dužni su odgovore na pitanja dostaviti 

na Općinsko vijeća Fojnica u roku od 15 dana 

od dana prijema istih.  

 

II. Da se na Općinsko vijeće Fojnica dostavi 

hronološki uređena Informacija, vezano za 

osnivanje „Aquareumal“ d.o.o. Fojnica i  
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„Naturu“ d.o.o. Fojnica, vijećnici su dužni 

dostaviti u pisanoj formi tajniku Vijeća u roku 

od 5 dana od dana prijema ovog zaključka. 

Predstavnici „Aquareumal“ d.o.o. Fojnica i 

„Nature“ d.o.o. Fojnica dužni su odgovore na 

pitanja dostaviti na Općinsko vijeća Fojnica u 

roku od 15 dana od dana prijema istih.  

 

 

II. Da se na Općinsko vijeće Fojnica dostavi 

hronološki uređena Informacija, vezano za 

osnivanje „Aquareumal“ d.o.o. Fojnica i 

„Natura“d.o.o. Fojnica, kao i sudužnički odnos 

sa Lječilištem „Reumal“ Fojnica.  

 

III. Da sve odluke koje donosi Upravno vijeće 

Lječilišta „Reumala“ Fojnica, a koje se odnose 

na „Aquareumal“ d.o.o. Fojnica i „Naturu“ 

d.o.o. Fojnica, moraju biti propraćene odlukom 

Općinskog vijeća Fojnica.  

 

IV. Zaključak će biti objavljen u  „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

 

PREDSJEDNIK                                                                

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                          

Branko Stanić, v.r. 

______________________________________ 
  

Broj: 01-05-431-4/17 

Fojnica: 30. ožujka 2017. 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 stanju 

poslovanja Javne ustanove za medicinsku 

rehabilitaciju  i banjsko liječenje - Lječilište 

„Reumal“ Fojnica za period: 01.01. – 

31.12.2016. godine, Općinsko vijeće Fojnica, 

na 1. Tematskoj sjednici održanoj 30. ožujka 

2017. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o stanju poslovanja 

Javne ustanove  

za medicinsku rehabilitaciju  i banjsko 

liječenje - Lječilište „Reumal“ Fojnica, 

 za period  

1. siječnja – 31. prosinca 2016. godine 

  

„Naturu“ d.o.o. Fojnica, vijećnici su dužni 

dostaviti u pisanoj formi sekretaru Vijeća u 

roku od 5 dana od dana prijema ovog 

zaključka. Predstavnici „Aquareumala“ d.o.o. 

Fojnica i „Nature“ d.o.o. Fojnica dužni su 

odgovore na pitanja dostaviti na Općinsko 

vijeća Fojnica u roku od 15 dana od dana 

prijema istih.  

 

II. Da se na Općinsko vijeće Fojnica dostavi 

hronološki uređena Informacija, vezano za 

osnivanje „Aquareumal“ d.o.o. Fojnica i 

„Natura“d.o.o.. Fojnica, kao i sudužnički 

odnos sa Lječilištem „Reumal“ Fojnica.  

 

III. Da sve odluke koje donosi Upravni odbor 

Lječilišta „Reumala“ Fojnica, a koje se odnose 

na „Aquareumal“ d.o.o. Fojnica i „Naturu“ 

d.o.o. Fojnica, moraju biti propraćene odlukom 

Općinskog vijeća Fojnica.  

 

IV. Zaključak će biti objavljen u  „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                          

Branko Stanić, s.r. 

______________________________________ 

 

Broj: 01-05-431-4/17 

Fojnica: 30.03.2017. 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 stanju 

poslovanja Javne ustanove za medicinsku 

rehabilitaciju  i banjsko liječenje - Lječilište 

„Reumal“ Fojnica za period 01.01. – 

31.12.2016. godine,Općinsko vijeće Fojnica, 

na 1. Tematskoj sjednici održanoj 30.03.2017. 

godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvještaja o stanju poslovanja 

Javne ustanove  

za medicinsku rehabilitaciju  i banjsko 

liječenje - Lječilište „Reumal“ Fojnica,  

za period  

01.01. – 31.12.2016. godine 
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I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o 

stanju poslovanja Javne ustanove za 

medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje - 

Lječilište „Reumal“ Fojnica, za period 1. 

siječnja – 31. prosinca 2016. godine. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o 

stanju poslovanja Javne ustanove za 

medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje - 

Lječilište „Reumal“ Fojnica, za period 1. 

siječnja – 31. prosinca 2016. godine broj: 

04/2b-673 od 3. ožujka 2017. godine. 

 

II. Zaključak će biti objavljen u  „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                          

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                         

Branko Stanić, v.r. 

______________________________________ 
  

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o 

stanju poslovanja Javne ustanove za 

medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje - 

Lječilište „Reumal“ Fojnica, za period 01.01. – 

31.12.2016. godine. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o 

stanju poslovanja Javne ustanove za 

medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje - 

Lječilište „Reumal“ Fojnica, za period 01.01. – 

31.12.2016. godine broj: 04/2b-673 od 

03.03.2017. godine. 

 

II. Zaključak će biti objavljen u  „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                          

Branko Stanić, s.r. 

______________________________________ 

Broj: 01-05-431-5/17 

Fojnica: 30. ožujka 2016. 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 i 

Financijski plan Javne ustanove za medicinsku 

rehabilitaciju i banjsko liječenje - Lječilište 

„Reumal“ Fojnica za 2017. godinu, Općinsko 

vijeće Fojnica, na 1. Tematskoj sjednici 

održanoj 30. ožujka 2017. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na Plan rada i 

Financijski plan  

Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju   

i banjsko liječenje - Lječilište „Reumal“ 

Fojnica za 2017. godinu 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica daje suglasnost na 

Plan rada i Financijski plan Javne ustanove za 

medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje - 

Lječilište „Reumal“ Fojnica za 2017. godinu. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Plan rada i 

Financijski plan Javne ustanove za medicinsku 

rehabilitaciju i banjsko liječenje - Lječilište 

„Reumal“ Fojnica za 2017. godinu, broj: 01/1-

4339/16 od 21. prosinca 2016. godine.  

 

Broj: 01-05-431-5/17 

Fojnica: 30.03.2016. 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 i 

Finansijski plan Javne ustanove za medicinsku 

rehabilitaciju i banjsko liječenje - Lječilište 

„Reumal“ Fojnica za 2017. godinu, Općinsko 

vijeće Fojnica, na 1. Tematskoj sjednici 

održanoj 30.03.2017. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o davanju saglasnosti na Plan rada i 

Finansijski plan  

Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju   

i banjsko liječenje - Lječilište „Reumal“ 

Fojnica za 2017. godinu 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica daje saglasnost na 

Plan rada i Finansijski plan Javne ustanove za 

medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje - 

Lječilište „Reumal“ Fojnica za 2017. godinu. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Plan rada i 

Finansijski plan Javne ustanove za medicinsku 

rehabilitaciju i banjsko liječenje - Lječilište 

„Reumal“ Fojnica za 2017. godinu, broj: 01/1-

4339/16 od 21.12.2016. godine.  
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II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                            

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                         

Brano Stanić, v.r. 

______________________________________ 

 

II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                    

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                  

Brano Stanić, s.r. 
__________________________________

Broj: 01-05-431-6/17 

Fojnica: 30. ožujka 2017. 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 točku 5. predloženog 

dnevnog reda – Informacija Lječilišta 

„Reumal“ Fojnica  o utrošku sredstava od 

kreditnog zaduženja, Općinsko vijeće Fojnica, 

na 1. Tematskoj sjednici održanoj 30. ožujka 

2017. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 

I. Formira se povjerenstvo od pet članova, u 

sastavu kojeg su: dva člana ispred SDA, jedan 

član ispred Hrvatske koalicije Fojnica, jedan 

član ispred SDP i jedan član ispred SBB. 

Općinsko vijeće Fojnica daje ovlaštenje 

povjerenstvu da izvrši: 

-  kontrolu utroška kreditnih sredstava, 

- kontrolu financijskog poslovanja  Lječilišta  

„Reumal“ Fojnica i 

-  kontrolu odnosa Lječilišta „Reumal“ Fojnica 

sa „Aquareumalom“ d.o.o. Fojnica i NCF  

   d.o.o. Fojnica.  

 

II. Zaključak će biti objavljen u  „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                         

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, v.r. 

______________________________________ 

 

Broj: 01-05-431-6/17 

Fojnica: 30.03.2017. 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 tačku 5. predloženog 

dnevnog reda – Informacija Lječilišta 

„Reumal“ Fojnica  o utrošku sredstava od 

kreditnog zaduženja, Općinsko vijeće Fojnica, 

na 1. Tematskoj sjednici održanoj 30.03.2017. 

godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
 

I. Formira se komisija od pet članova, u 

sastavu koje su: dva člana ispred SDA, jedan 

član ispred Hrvatske koalicije Fojnica, jedan 

član ispred SDP i jedan član ispred SBB. 

Općinsko vijeće Fojnica daje ovlaštenje 

komisiji da izvrši: 

-  kontrolu utroška kreditnih sredstava, 

- kontrolu finansijskog poslovanja  Lječilišta  

„Reumal“ Fojnica i 

-  kontrolu odnosa Lječilišta „Reumal“ Fojnica 

sa „Aquareumalom“ d.o.o. Fojnica i NCF  

   d.o.o. Fojnica.  

 

II. Zaključak će biti objavljen u  „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                           

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                    

Branko Stanić, s.r. 

__________________________________
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