
BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON 

OPĆINA FOJNICA 

 
 

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

O P Ć I N E   F O J N I C A 
 

 

BROJ: 4 
30.04.2017. godine 

F O J N I C A 
GODINA  2017. 

 
Broj:  01-05-620-3/17 

Fojnica: 27. travnja 2017. godine  

 

Na temelju članka 44.  Zakona o građevnom 

zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, 

broj: 25/03), članka 363. stavak 3. točka 5. 

Zakona o stvarnim pravima („Službene novine 

Federacije BiH“, broj: 66/13),  članka 24. Statuta 

Općine Fojnica - Prečišćeni tekst („Službene 

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

vijeće Fojnica, na 6. sjednici održanoj, 27. travnja 

2017. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
 

1. Asimu Zahirović iz Fojnice dodjeljuje 

se na korištenje neposrednom 

pogodbom, radi oblikovanja građevne 

parcele neizgrađeno gradsko građevno 

zemljište,  k.č. 1400/2, pravo 

raspolaganja Općina Fojnica,  ukupne  

površine 97 m2. 

 

2. Za dodijeljeno zemljište iz točke 1. ovog 

rješenja korisnik je dužan platiti 

naknadu u iznosu od: 97 m2 x 40,00 

KM = 3.880,00 KM 

(tritisučeosamstoosamdeset 

Konvertibilnih maraka) na žiro račun 

općine broj: 338 920 220 836 7582, šifra 

općine 030, vrsta prihoda 721121, u 

roku od 15 dana od dana prijema 

rješenja. 

 

3. Na zemljištu iz točke 1. ovog rješenja, 

nakon plaćanja naknade iz točke 2. 

ovog rješenja, po pravomoćnosti 

rješenja, Katastarsko knjižni ured 

Općine Fojnica izvršit će  u „B“ listu 

uknjižbu prava korištenja u korist 

Asima Zahirović iz Fojnice, uz 

istovremeni upis prava služnosti 

nužnog prolaza u „C“ listu,  u korist 

Elektroprivrede BiH, 

Elektrodistribucija Zenica. 

Broj:01-05-620-5/17 

Fojnica: 27.04.2017. godine 

 

Na osnovu člana 44.  Zakona o građevinskom 

zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, 

broj: 25/03), člana 363. stav 3. tačka 5. Zakona o 

stvarnim pravima („Službene novine Federacije 

BiH“, broj: 66/13),  člana 24. Statuta Općine 

Fojnica - Prečišćeni tekst („Službene novine 

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

Fojnica, na 6. sjednici održanoj, 27.04.2017. 

godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
 

1. Zahirović Asimu iz Fojnice dodjeljuje 

se na korištenje neposrednom 

pogodbom, radi oblikovanja 

građevinske parcele neizgrađeno 

gradsko građevinsko zemljište,  k.č. 

1400/2, pravo raspolaganja Općina 

Fojnica,  ukupne  površine 97 m2. 

 

2. Za dodijeljeno zemljište iz tačke 1. 

ovog rješenja korisnik je dužan platiti 

naknadu u iznosu od: 97 m2 x 40,00 

KM = 3.880,00 KM 

(trihiljdeosamstoosamdeset 

Konvertibilnih maraka) na žiro račun 

općine broj: 338 920 220 836 7582, 

šifra općine 030, vrsta prihoda 721121, 

u roku od 15 dana od dana prijema 

rješenja. 

 

3. Na zemljištu iz tačke 1. ovog rješenja, 

nakon plaćanja naknade iz tačke 2. 

ovog rješenja, po pravosnažnosti  

rješenja, Katastarsko knjižni ured 

Općine Fojnica izvršit će  u „B“ listu 

uknjižbu prava korištenja u korist 

Zahirović Asima iz Fojnice, uz 

istovremeni upis prava služnosti 

nužnog prolaza u „C“ listu,  u korist 

Elektroprivrede BiH, 

Elektrodistribucija Zenica. 
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O b r a z l o ž e nj e 

 

Općinskoj Službi za urbanizam, graditeljstvo, 

katastar i imovinsko pravne poslove obratio se 

vlasnik građevne parcele k.č. 1400/1, ukupne 

površine 216 m2  Asim Zahirović, koja graniči sa 

nekretninom iz točke 1. ovog rješenja i  koji na 

svom  vlasničkom dijelu ima izgrađen stambeno 

obiteljski objekat, sa zahtjevom da mu se dodijeli 

katastarska parcela k.č. 1400/2, pravo 

raspolaganja Općina Fojnica. Preko predmetne 

katastarske parcele  postoji prolaz do trafo stanice 

izgrađene na građevnoj parceli k.č. 1401 u 

vlasništvu Elektroprivrede BiH, 

Elektrodistribucija Zenica.  

 

Kako bi se ovaj dio katastarske parcele uredio i 

oblikovala građevna parcela na način da se Asimu 

Zahirović omogući gradnja pomoćnog objekta – 

garaže koja neće smetati za nužni  prolaz do trafo 

stanice, potrebno je da se imenovanom dodijeli 

katastarska parcela k.č. 1400/2, površine 97 m2  i 

pripoji njegovoj građevnoj parceli, uz zadržavanje 

nesmetanog prava prolaza do trafo stanice u korist 

Elektroprivrede BiH. 

 

Na dijelu katastarske parcele k.č. 1400/2, u 

površini od 50 m2 postoje urbanističko tehnički 

uslovi za gradnju pomoćnog objekta – garaže. 

 

Člankom 44. Zakona o građevnom zemljištu 

propisana je nadležnost za dodjelu neizgrađenog 

građevnog zemljišta radi izgradnje Općinskom 

vijeću uz pravičnu naknadu. 

Kako je  Zakonom o stvarnim pravima utvrđeno, 

članak 363. stavak 3. točka 5., da se radi 

oblikovanja građevne parcele može neposrednom 

pogodbom dodjeljivati zemljište u vlasništvu 

jedinica lokalne samouprave, ako stekne 

vlasništvo poslužne stvari na bilo kojem pravnom 

osnovu, stekao ju je opterećenu svakim pravom 

služnosti koje je njezin teret ( članak 213. Zakona 

o stvarnim pravima), tako da je odlučeno kao u 

točki 3. dispozitiva ovog rješenja. 

 

Odredba o visini  naknade za dodijeljeno zemljište 

temelji se na članku 64. Zakona o građevnom 

zemljištu. 

Na temelju izloženog odlučeno je kao u 

dispozitivu ovog rješenja. 

 

Dostavljeno: 

- Podnositelju  zahtjeva, 

- Vlasniku povlasne nekretnine, 

- Službi za urbanizam, graditeljstvo,  

      katastar i imovinsko-pravne poslove, 

 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

Općinskoj Službi za urbanizam, građenje, katastar 

i imovinsko pravne poslove obratio vlasnik 

građevinske parcele k.č. 1400/1, ukupne površine 

216 m2  Zahirović Asim, koja graniči sa 

nekretninom iz tačke 1. ovog rješenja i  koji na 

svom  vlasničkom dijelu ima izgrađen stambeno 

porodični objekat, sa zahtjevom da mu se dodijeli 

katastarska parcela k.č. 1400/2, pravo 

raspolaganja Općina Fojnica. Preko predmetne 

katastarske parcele  postoji prolaz do trafo stanice 

izgrađene na građevinskoj parceli k.č. 1401 u 

vlasništvu Elektroprivrede BiH, 

Elektrodistribucija Zenica.  

 

Kako bi se ovaj dio katastarske parcele uredio i 

oblikovala građevinska parcela na način da se 

Zahirović Asimu omogući gradnja pomoćnog 

objekta – garaže koja neće smetati za nužni  

prolaz do trafo stanice, potrebno je da se 

imenovanom dodijeli  katastarska parcela k.č. 

1400/2, površine 97 m2  i pripoji njegovoj 

građevinskoj parceli, uz zadržavanje nesmetanog 

prava prolaza do trafo stanice u korist 

Elektroprivrede BiH. 

Na dijelu katastarske parcele k.č. 1400/2, u 

površini od 50 m2 postoje urbanističko tehnički 

uslovi za gradnju pomoćnog objekta – garaže. 

 

Članom 44. Zakona o građevinskom zemljištu 

propisana je nadležnost za dodjelu neizgrađenog 

građevinskog zemljišta radi izgradnje Općinskom 

vijeću uz pravičnu naknadu. 

Kako je  Zakonom o stvarnim pravima utvrđeno, 

član 363. stav 3. tačka 5., da se radi oblikovanja 

građevinske parcele može neposrednom 

pogodbom dodjeljivati zemljište u vlasništvu 

jedinica lokalne samouprave, ako stekne 

vlasništvo poslužne stvari na bilo kojem pravnom 

osnovu, stekao ju je opterećenu svakim pravom 

služnosti koje je njezin teret ( član 213. Zakona o 

stvarnim pravima), tako da je odlučeno kao u 

tački 3. dispozitiva ovog rješenja. 

 

Odredba o visini  naknade za dodijeljeno zemljište 

temelji se na članu 64. Zakona o građevinskom 

zemljištu. 

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u 

dispozitivu ovog rješenja. 

 

Dostavljeno: 

- Podnosiocu  zahtjeva, 

- Vlasniku povlasne nekretnine, 

- Službi za urbanizam, građenje,  

      katastar i imovinsko-pravne poslove, 
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- Evidenciji,  

- A/a.        

PREDSJEDNIK                                                                  

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                              

Branko Stanić, v.r. 

__________________________________ 

 

Broj: 01-05-620-5/17  

Fojnica: 27. travnja 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 dorađeni Plan obavljanja komunalnih 

djelatnosti na području Općine Fojnica, Općinsko 

vijeće Fojnica na 6. sjednici održanoj 27. travnja 

2017. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti  

na dorađeni Plan obavljanja komunalnih 

djelatnosti na području Općine Fojnica 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica daje suglasnost na 

dorađeni Plan obavljanja komunalnih djelatnosti 

na području Općine Fojnica, uvažavajući 

primjedbe Povjerenstva za proračun, financije i 

ekonomska pitanja: 

- da se kod točke III., redni broj 7., izvrši 

korigiranje pogrešno obračunatih sati, što se 

odrazilo na ukupne troškova za tu stavku i 

- da se kod točke VI. redni broj 5. izvrši 
korigiranje pogrešnog obračuna. 

II. Korigiranjem računskih radnji iz točke I. 

alineja 1. i 2. ovog zaključka ukupna 

rekapitulacija u Planu obavljanja komunalnih 

djelatnosti na području Općine Fojnica bite će 
umanjena za cca 6. 0000,00 KM. 

III. Sastavni dio ovog Zaključka je dorađeni Plan 

obavljanja komunalnih djelatnosti na području 

Općine Fojnica od travnja  2017. godine. 

 

IV. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, v.r. 

__________________________________ 
 

 

- Evidenciji,  

- A/a.                   

PREDSJEDNIK                                                          

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, s.r. 

__________________________________ 

 

Broj: 01-05-620-5/17  

Fojnica: 27.04.2017. 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 dorađeni Plan obavljanja komunalnih 

djelatnosti na području Općine Fojnica, Općinsko 

vijeće Fojnica, na 6. sjednici održanoj 27.04.2017. 

godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o davanju saglasnosti  

na dorađeni Plan obavljanja komunalnih 

djelatnosti na području Općine Fojnica 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica daje saglasnost na 

dorađeni Plan obavljanja komunalnih djelatnosti 

na području Općine Fojnica, uvažavajući 

primjedbe Komisije za budžet, finansije i 

ekonomska pitanja: 

- da se kod tačke III., redni broj 7., izvrši 

korigovanje pogrešno obračunatih sati, što se 

odrazilo na ukupne troškova za tu stavku i 

- da se kod tačke VI. redni broj 5. izvrši 
korigovanje pogrešnog obračuna. 

II. Korigovanjem računskih radnji iz tačke I. 

alineja 1. i 2. ovog zaključka ukupna 

rekapitulacija u Planu obavljanja komunalnih 

djelatnosti na području Općine Fojnica bite će 
umanjena za cca 6. 0000,00 KM. 

III. Sastavni dio ovog Zaključka je dorađeni Plan 

obavljanja komunalnih djelatnosti na području 

Općine Fojnica od aprila  2017. godine. 

 

IV. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, s.r. 

__________________________________ 
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Broj: 01-05-620-6/17 

Fojnica: 27. travnja  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 izvršenju proračuna 

Općine Fojnica za period: 1. siječnja -  31. ožujka 

2017. godine, Općinsko vijeće Fojnica, na 6. 

sjednici održanoj 27. travnja 2017. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna 

Općine Fojnica 

za period 1. siječnja - 31. ožujka 2017. godine 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o 

izvršenju proračuna Općine Fojnica za period: 1. 

siječnja - 31. ožujka 2017. godine. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o 

izvršenju proračuna Općine Fojnica za period: 1. 

siječnja - 31. ožujka 2017. godine, broj: 02-14-

619/17 od 27. travnja 2017. godine. 

 

II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                               

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                              

Branko Stanić, v.r. 

________________________________________ 

 

Broj: 01-05-620-7/17  

Fojnica: 27. travnja 2017. godine                                                                                        

 

Na osnovu članka 24. Statuta Općine Fojnica - 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

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

Općinskog vijeća Fojnica - Prečišćeni tekst 

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

razmatrajući Informaciju o isporuci trupaca prema 

kupcima iz „Šumarije Fojnica“, Općinsko vijeće 

Fojnica na 6. sjednici održanoj 27. travnja 2017. 

godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
 

I. Općinsko vijeće Fojnica zadužuje Općinskog 

načelnika da za slijedeću sjednicu Općinskog 

vijeća pripremi odluku kojom će biti definisana 

problematika snabdijevanja oblovinom lokalnih 

drvo-prerađivača, s akcentom da prednost imaju 

firme koje proizvode finalne proizvode i sjedište 

istih se nalazi na području Općine Fojnica. 

 

Broj: 01-05-620-6/17 

Fojnica: 27.04.2017. 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 izvršenju budžeta Općine 

Fojnica za period: 01.01. -  31.03.2017. godine, 

Općinsko vijeće Fojnica, na 6. sjednici održanoj 

27.04.2017. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta 

Općine Fojnica 

za period  01.01. - 31.03.2017. godine 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o 

izvršenju budžeta Općine Fojnica za period: 

01.01. - 31.03.2017. godine. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o 

izvršenju budžeta Općine Fojnica za period: 

01.01. - 31.03.2017. godine, broj: 02-14-619/17 

od 27.04.2017. godine. 

 

II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                      

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, s.r. 

________________________________________ 
 

Broj: 01-05-620-7/17  

Fojnica: 27.04.2017. 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 Informaciju o isporuci trupaca prema 

kupcima iz „Šumarije Fojnica“, Općinsko vijeće 

Fojnica na 6. sjednici održanoj 27.04.2017. 

godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
 

I. Općinsko vijeće Fojnica zadužuje Općinskog 

načelnika da za slijedeću sjednicu Općinskog 

vijeća pripremi odluku kojom će biti definisana 

problematika snabdijevanja oblovinom lokalnih 

drvo-prerađivača, s akcentom da prednost imaju 

firme koje proizvode finalne proizvode i sjedište 

istih se nalazi na području Općine Fojnica. 
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II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                     

Branko Stanić, v.r. 

__________________________________ 

 

 
II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, s.r. 

__________________________________ 

Broj: 01-05-620-4/17 

Fojnica: 27. travnja 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 naknadama 

za vatrogastvo, Općinsko vijeće Fojnica, na 6. 

sjednici održanoj 27. travnja 2017. godine, 

donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Nacrta odluke 

o naknadama za vatrogastvo 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica prihvaća Nacrt 

odluke o naknadama za vatrogastvo, uz 

prijedlog da se briše: 

 

 - u članku 5. stavak 1. točka 6. koja glasi: 

„naknade plaća i druge pripadajuće naknade 

pripadnicima vatrogasne postrojbe“; 

 

-  članak 11. koji glasi: „Ova Odluka stupa na 

snagu osmog dana od dana objavljivanja u 

„Službenim novinama Općine Fojnica“.“ 

II. Općinsko vijeće Fojnica zadužuje Službu za 

civilnu zaštitu i inspekcijski nadzor da prije 

utvrđivanja Prijedloga odluke o naknadama za 

vatrogastvo održi Javnu raspravu o Nacrtu 
odluke o naknadama za vatrogastvo.  

III.  Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, v.r. 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Broj: 01-05-620-4/17 

Fojnica: 27.04.2017. 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 naknadama 

za vatrogastvo, Općinsko vijeće Fojnica, na 6. 

sjednici održanoj 27.04.2017. godine, donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Nacrta odluke 

o naknadama za vatrogastvo 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica prihvaća Nacrt 

odluke o naknadama za vatrogastvo, uz 

prijedlog da se briše: 

 

 - u članu 5. stav 1. tačka 6. koja glasi: 

„naknade plaća i druge pripadajuće naknade 

pripadnicima vatrogasne jedinice“; 

 

-  član 11. koji glasi: „Ova Odluka stupa na 

snagu osmog dana od dana objavljivanja u 

„Službenim novinama Općine Fojnica“.“ 

II. Općinsko vijeće Fojnica zadužuje Službu za 

civilnu zaštitu i inspekcijski nadzor da prije 

utvrđivanja Prijedloga odluke o naknadama za 

vatrogastvo održi Javnu raspravu o Nacrtu 

odluke o naknadama za vatrogastvo.  

III.  Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                            

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, s.r. 

______________________________________ 
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Broj: 01-27-386/17 

Fojnica: 27. travnja 2017. godine                                                                                        

 

Na temelju članka 24. točka 32. Statuta Općine 

Fojnica – Prečišćeni tekst  („Službene novine 

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

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15), razmatrajući Izvješće o 

financijskom poslovanju Javne ustanove 

Ljekarna-Apoteka Fojnica za period 1. siječnja 

- 31. prosinca 2016. godine, Općinsko vijeće 

Fojnica, na 6. sjednici održanoj 27. travnja 

2017. godine, donosi 

 

Broj: 01-27-386/17 

Fojnica: 27.04.2017. godine                                                                                        

 

Na osnovu člana 24. tačka 32. Statuta Općine 

Fojnica – Prečišćeni tekst  („Službene novine 

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

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15), razmatrajući Izvještaj o 

finansijskom poslovanju Javne ustanove 

Ljekarna-Apoteka Fojnica za period 01.01. - 

31.12.2016. godine, Općinsko vijeće Fojnica, 

na 6. sjednici održanoj 27.04.2017. godine, 

donosi 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o  

financijskom  poslovanju  

Javne ustanove Ljekarna-Apoteka Fojnica  

za period 1. siječnja -  

31. prosinca 2016. godinu 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o 

financijskom poslovanju Javne ustanove 

Ljekarna-Apoteka Fojnica za period 1. siječnja 

– 31. prosinca 2016. godinu. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o 

financijskom poslovanju Javne ustanove 

Ljekarna-Apoteka Fojnica za period 1. siječnja 

- 31. prosinca 2016. godine, od 10. veljače 

2017. godine. 

 

II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                               

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, v.r. 

__________________________________ 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvještaja o  

finansijskom  poslovanju  

Javne ustanove Ljekarna-Apoteka Fojnica 

za period 01.01. - 31.12.2016. godinu 

 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o 

finansijskom poslovanju Javne ustanove 

Ljekarna-Apoteka Fojnica za period 01.01. - 

31.12.2016. godinu. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o 

finansijskom poslovanju Javne ustanove 

Ljekarna-Apoteka Fojnica za period 01.01. - 

31.12.2016. godine od 10.02.2017. godine. 

 

 

II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                           

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, s.r. 

__________________________________

Broj: 01-37-385/17 

Fojnica: 27. travnja 2017. 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 i 

program rada Javne ustanove Ljekarna-

Apoteka Fojnica za 2017. godinu, Općinsko 

vijeće Fojnica, na 6. sjednici održanoj 27. 

travnja 2017. godine, donosi 

Broj: 01-37-385/17 

Fojnica: 27.04.2017. 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 i 

program rada Javne ustanove Ljekarna-

Apoteka Fojnica za 2017. godinu, Općinsko 

vijeće Fojnica, na 6. sjednici održanoj 

27.04.2017. godine, donosi 
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ZAKLJUČAK 
o usvajanju Plana i programa rada 

Javne ustanove Ljekarna-Apoteka Fojnica 

za 2017. godinu 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Plan i 

program rada Javne ustanove Ljekarna-

Apoteka Fojnica za 2017. godinu. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Plan i program 

rada Javne ustanove Ljekarna-Apoteka Fojnica 

za 2017. godinu, broj: 58/17 od 19. siječnja 

2017. godine. 

 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Plana i programa rada 

Javne ustanove Ljekarna-Apoteka Fojnica 

za 2017. godinu 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Plan i 

program rada Javne ustanove Ljekarna-

Apoteka Fojnica za 2017. godinu. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Plan i program 

rada Javne ustanove Ljekarna-Apoteka Fojnica 

za 2017. godinu, broj: 58/17 od 19.01.2017. 

godine. 

II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                        

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, v.r. 

______________________________________ 

 

Broj: 01-34-604 /17 

Fojnica: 27. travnja  2017. godine                                                                              

 

Na temelju članka 24. točka 32. Statuta Općine 

Fojnica – Prečišćeni tekst  („Službene novine 

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

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15), razmatrajući Izvješće o 

radu Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za 

2016. godinu, Općinsko vijeće Fojnica, na 6. 

sjednici održanoj 27. travnja 2017. godine, 

donosi 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o radu  

Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica  

za 2016 godinu 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o 

radu Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za 

2016. godinu. 

Sastavni dio ovog  Zaključka je Izvješće o radu 

Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za 2016. 

godinu, broj: 376/17 od 18. travnja 2017. 

godine.  

 

II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, v.r. 

 

II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                           

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, s.r. 

__________________________________ 
  

Broj: 01-34-604 /17 

Fojnica: 27.04.2017. godine                                                                              

 

Na osnovu člana 24. tačka 32. Statuta Općine 

Fojnica – Prečišćeni tekst  („Službene novine 

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

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15), razmatrajući Izvještaj o 

radu Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za 

2016. godinu, Općinsko vijeće Fojnica, na 6. 

sjednici održanoj 27.04.2017. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvještaja o radu  

Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica  

za 2016 godinu 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o 

radu Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za 

2016. godinu. 

Sastavni dio ovog  Zaključka je Izvještaj o 

radu Javne ustanove Dom zdravlja Fojnica za 

2016. godinu, broj: 376/17 od 18.04.2017. 

godine.  

 

II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, s.r. 
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Broj: 01-05-620-8/17  

Fojnica: 27. travnja 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 Inicijativu vijećnika Ante 

Lovrić da se sjednice Općinskog vijeća 

prenose uživo, putem linka, Općinsko vijeće 

Fojnica na 6. sjednici održanoj 27. travnja 

2017. godine, donosi 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju inicijative  

 

I. Općinsko vijeće Fojnica prihvaća inicijativu 

vijećnika Ante Lovrić da se sjednice 

Općinskog vijeća Fojnica prenose uživo, 

putem linka. 

 

II. Zadužuje  se Općinski načelnik da za neku 

od narednih sjednica predloži Općinskom 

vijeću odluku kojom će biti definiran: 

- način prijenosa sjednica Općinskog 

vijeća Fojnica (audio, audio – video ili 

dr.) 

- ukupna financijska sredstva 

neophodna za provođenje inicijative i  

- ostalo bitne odredbe.  

 

III. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                       

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                        

Branko Stanić, v.r. 

______________________________________ 

 

Broj: 01-05-620-8/17  

Fojnica: 27.04.2017. 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 Inicijativu vijećnika Lovrić 

Ante da se sjednice Općinskog vijeća prenose 

uživo, putem linka, Općinsko vijeće Fojnica na 

6. sjednici održanoj 27.04.2017. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju inicijative  

 

I. Općinsko vijeće Fojnica prihvaća inicijativu 

vijećnika Lovrić Ante da se sjednice 

Općinskog vijeća Fojnica prenose uživo, 

putem linka. 

 

II. Zadužuje  se Općinski načelnik da za neku 

od narednih sjednica predloži Općinskom 

vijeću odluku kojom će biti definisan: 

- način prijenosa sjednica Općinskog 

vijeća Fojnica (audio, audio – video ili 

dr.) 

- ukupna finansijska sredstva neophodna 

za provođenje inicijative i  

- ostalo bitne odredbe.  

 

III. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                       

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, s.r. 

__________________________________

Broj: 01-05-620-9/17  

Fojnica: 27. travnja 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 Inicijativu predsjednika 

Kluba vijećnika SDP, Emira Memije, za 

razrješenje Upravnog vijeća Lječilišta 

„Reumal“ Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica na  

6.sjednici održanoj 27. travnja 2017.godine, 

donosi 

Broj: 01-05-620-9/17  

Fojnica: 27.04.2017. 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 Inicijativu predsjednika 

Kluba vijećnika SDP Memija Emir, za 

razrješenje Upravnog vijeća Lječilišta 

„Reumal“ Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica na 

6. sjednici održanoj 27.04.2017. godine, donosi 
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ZAKLJUČAK 
o odbijanju inicijative za  

razrješenje Upravnog vijeća  

Lječilišta „Reumal“ Fojnica 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica odbija Inicijativu 

predsjednika Kluba vijećnika SDP, Emira 

Memija za razrješenje Upravnog vijeća 

Lječilišta „Reumal“ Fojnica. 

 

II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

PREDSJEDNIK                                                                                       

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                        

Branko Stanić, v.r. 

__________________________________ 

 

ZAKLJUČAK 
o odbijanju inicijative za  

razrješenje  Upravnog odbora  

Lječilišta „Reumal“ Fojnica 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica odbija Inicijativu 

predsjednika Kluba vijećnika SDP, Memija 

Emira za razrješenje Upravnog odbora 

Lječilišta „Reumal“ Fojnica. 

 

II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

PREDSJEDNIK                                                                                       

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, s.r. 

______________________________________
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