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Na temelju članka 8. stavak 3. i članka 13. 

Zakona o načelimak lokalne samouprave u 

Federaciji BiH („Službene novine Federacije 

BiH“, broj: 49/06 i 51/09), člana 24. Zakona o 

komunalnim djelatnostima („Službene novine 

KSB“, broj: 20/90 i 13/13) i članka 24. Statuta 

Općine Fojnica - Prečišćeni tekst („Službene 

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

vijeće Fojnica, na 2. sjednici održanoj 18. veljače 

2021. godine, donosi 

 

O D L U K U 
O KOMUNALNOJ NAKNADI 

 

I - OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

(Predmet Odluke) 

 

Ovom Odlukom utvrđuju se obveze plaćanja 

komunalne naknade, kriteriji na temelju kojih se 

utvrđuje visina, osnovi i obveznici plaćanja 

komunalne naknade, način utvrđivanja visine 

komunalne naknade, način naplate komunalne 

naknade, način oslobađanja od obveze plaćanja 

komunalne naknade, korištenje sredstava 

ostvarenih od komunalne naknade radi 

obezbjeđenja sredstava za financiranje djelatnosti 

zajedničke komunalne potrošnje i kaznene 

odredbe. 

Članak 2. 

(Određivanje naknade) 

 

Za individualne stambene  i stambeno 

poslovne objekte kod kojih poslovni dio nije u 

funkciji (privatne stanove i kuće) komunalna 

naknada se plaća u vidu paušalne naknade po 

objektu i po zonama godišnje. 

Komunalna naknada se plaća za stambeni, 

poslovni, proizvodni prostor za obavljanje 

gospodarskih djelatnosti kao i za otvoreni prostor 

- skladišta, stovarišta i pijace kao i za drugi 

prostor koji neposredno služi za obavljanje 

djelatnosti, a jedinica mjere za utvrđivanje visine 

komunalne naknade je m2 izgrađene korisne  
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funkciji (privatne stanove i kuće) komunalna 

naknada se plaća u vidu paušalne naknade po 

objektu i po zonama godišnje. 

Komunalna naknada se plaća za stambeni, 

poslovni, proizvodni prostor za obavljanje 

privrednih djelatnosti kao i za otvoreni prostor  

- skladišta, stovarišta i pijace kao i za drugi 

prostor koji neposredno služi za obavljanje 

djelatnosti, a jedinica mjere za utvrđivanje visine 

komunalne naknade je m2 izgrađene korisne  
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površine prostora, odnosno m2 građevinskog 

zemljišta. 

   Komunalna naknada se plaća i za nadzemne i 

podzemne instalacije (elektroinstalacije, 

telefonske instalacije, instalacije kablovskih 

operatera i druge slične instalacije), a jedinica 

mjere za utvrđivanje visine komunalne naknade je 

dužni metar (m) dužine instalacija iz prethodnog 

stava. 

Članak 3. 

(Predmet plaćanja) 

 

Komunalna naknada iz prethodnog članka, 

plaća se za objekte i zemljište koji se nalaze 

unutar područja građevinskog zemljišta Općine 

Fojnica, u četiri zone i u područjima koja nisu 

obuhvaćena zonama. 

Komunalna naknada za nadzemne i podzemne 

instalacije iz članka 2. ove Odluke plaća se na 

cijelom području Općine Fojnica. 

 

   Građevinsko zemljište u smislu ove Odluke se 

razvrstava u četiri zone, prema stepenu 

opremljenosti naselja komunalnim objektima i 

uređajima zajedničke komunalne potrošnje, te 

prema pogodnostima koje se pružaju korisnicima 

stambenih i poslovnih objekata, shodno Odluci o 

građevinskom zemljištu Općine Fojnica, broj: 01-

23-1194/05 od 16. ožujka 2005. godine. 

 

Stambeno-poslovne zone na području Općine 

Fojnica su: 

 

- III ZONA   

Počinje od kafane „1001 noći“, to jest od puta 

za Tješilo, presijeca ulicu Prokoški put, ide 

granicom grbolja od puta koji spaja ulicu Husni 

ef. Numanagića i ulicu Prokoški put i ide tom 

ulicom do mosta na rijeci Šćona, te lijevom 

obalom rijeke Šćona i rijeke Dragače, obuhvata 

regulacijski plan Muslinovac, te se granica lomi i 

obuhvata kompleks Specijalne bolnice i vraća 

putem za Pridolu do puta za selo Lučice kod 

hotela „Reumal“.  

Dalje granica ide putem za Lučice sa kojeg puta 

se lomi u pravcu juga potokom na rijeku Dragaču 

do novo-projektiranog mosta bivše fabrike 

Trikotaže, presijeca rijeku i ide novim putem do 

Bosanske ulice, gdje se lomi do ulice Novo 

naselje obuhvaćajući stambene zgrade prema 

Srednjoškolskom centru, te ispod zgrade granica 

ide na put za Bare, presijeca ulicu Kraljice 

Katarine, ide starim putem za Bare obuhvaćajući 

posjed Rudnika Bakovići. 

Granica ide dalje padinom ispod Samostana i 

križa, posjeda Srednje džamije ulice Konak (kod 

kuće Čohadžića) gdje granica izlazi na Bosansku 

ulicu i ide njenom lijevom stranom preko mosta  

 

površine prostora, odnosno m2 građevinskog 

zemljišta. 

Komunalna naknada se plaća i za nadzemne i 

podzemne instalacije (elektroinstalacije, 

telefonske instalacije, instalacije kablovskih 

operatera i druge slične instalacije), a jedinica 

mjere za utvrđivanje visine komunalne naknade je 

dužni metar (m) dužine instalacija iz prethodnog 

stava. 

Član 3. 

(Predmet plaćanja) 

 

Komunalna naknada iz prethodnog člana, 

plaća se za objekte i zemljište koji se nalaze 

unutar područja građevinskog zemljišta Općine 

Fojnica, u četiri zone i u područjima koja nisu 

obuhvaćena zonama. 

Komunalna naknada za nadzemne i podzemne 

instalacije iz člana 2. ove Odluke plaća se na 

cijelom području Općine Fojnica. 

 

Građevinsko zemljište u smislu ove Odluke 

se razvrstava u četiri zone, prema stepenu 

opremljenosti naselja komunalnim objektima i 

uređajima zajedničke komunalne potrošnje, te 

prema pogodnostima koje se pružaju korisnicima 

stambenih i poslovnih objekata, shodno Odluci o 

građevinskom zemljištu Općine Fojnica, broj: 01-

23-1194/05 od 16.03.2005. godine. 

 

Stambeno-poslovne zone na području općine 

Fojnica su: 

 

- III ZONA   

Počinje od kafane „1001 noći“, to jest od puta 

za Tješilo, presijeca ulicu Prokoški put, ide 

granicom grbolja od puta koji spaja ulicu Husni 

ef. Numanagića i ulicu Prokoški put i ide tom 

ulicom do mosta na rijeci Šćona, te lijevom 

obalom rijeke Šćona i rijeke Dragače, obuhvata 

regulacioni plan Muslinovac, te se granica lomi i 

obuhvata kompleks Specijalne bolnice i vraća 

putem za Pridolu do puta za selo Lučice kod 

hotela „Reumal“.  

Dalje granica ide putem za Lučice sa kojeg puta 

se lomi u pravcu juga potokom na rijeku Dragaču 

do novo-projektiranog mosta bivše fabrike 

Trikotaže, presijeca rijeku i ide novim putem do 

Bosanske ulice, gdje se lomi do ulice Novo 

naselje obuhvaćajući stambene zgrade prema 

Srednjoškolskom centru, te ispod zgrade granica 

ide na put za Bare, presijeca ulicu Kraljice 

Katarine, ide starim putem za Bare obuhvaćajući 

posjed Rudnika Bakovići. 

Granica ide dalje padinom ispod Samostana i 

križa, posjeda Srednje džamije ulice Konak (kod 

kuće Čohadžića) gdje granica izlazi na Bosansku 

ulicu i ide njenom lijevom stranom preko mosta 



22.02.2021. godine                      Službene novine Općine Fojnica                   Broj  2                  Stranica 3

na rijeci Šćona pored Kovačnice do puta za 

Tješilo odakle je opis granice i počeo. 

 

- IV ZONA  

Granica ove zone polazi od ulice Bosanska 

niže stambenih zgrada ulicom Novo naselje ispod 

Srednjoškolskog centra preko ulice Kraljice 

Katarine do padine brda, tu se lomi prema 

Šavniku obuhvaćajući prostor izmjene 

regulacijskog plana i ide ispod kuće Bilić Zorana, 

lomi se na ulicu Bosanska do granice 

regulacijskog plana i ide lijevom i desnom 

stranom ulice Bosanska do Bakovićki put.  

U ovu zonu spada i prostor koji obuhvata 

područje od kafane „1001 noć“, ide granicom 

treće zone preko mosta Tabhana, dalje granica ide 

pored Vatrogasnog doma ulicom Zahrastin do 

ulice Zmaja od Bosne, te prelazi most Salihagića i 

izlazi na ulicu Prokoški put obuhvaćajući posjed 

Štamparije Fojnica. 

Ova zona obuhvata područje regulacijskog 

plana Pavlovac, tu spada i ekonomsko dvorište 

Franjevačkog samostana i groblja Karauša, 

prostor Ski terena Lastve i prostor koji obuhvata 

regulacijski plan Piplica.  

 

- V ZONA 

Granica ove zone polazi od kuće Babić Vinka 

ide granicom regulacijskog plana Šavnik do mosta 

na Alaupovci, prelazi most i vraća se u pravcu 

Fojnice starim putem do Lučićkog potoka. 

Granica ide dalje Lučićkim potokom do kuće 

Huskić Hazima gdje se uklapa u ulicu Šetalište, 

ide tom ulicom do regulacijskog plana Piplice 

gdje se granica lomi na rijeku Dragaču i ide 

nizvodno rijekom do granice regulacijskog plana 

Trokut, i ide do granice treće zone. 

U ovu zonu spadaju groblja Ravna bašča i 

Crkovišće. 

U ovu zonu spada dio područja Bježanije od 

granice regulacijskog plana Pavlovac (brane iznad 

Ribnjaka) rijekom Šćonom uzvodno do parcele 

broj 885, granicom te parcele izlazi na put 

Bježanije, presijeca taj put, ide sporednim putem 

kroz posjed Klisura na Borku, granicom 

nacionalizacije vraća se na regulacijski plan 

Pavlovac.  

U ovu zonu spada i područje regulacijskog 

plana Svrdlovac. 

U ovu zonu spada i područje naselja Luke i 

Ada. 

 

- VI ZONA  

 

     U ovu zonu spada područje sela Banje, do 

granice V zone do sastavaka rijeke Dragače i 

regionalnog puta obuhvaćajući naselja Bojkovac i 

ide padinom do Štamparije Fojnica. 
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prostor Ski terena Lastve i prostor koji obuhvata 
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na Alaupovci, prelazi most i vraća se u pravcu 

Fojnice starim putem do Lučićkog potoka. 

Granica ide dalje Lučićkim potokom do kuće 

Huskić Hazima gdje se uklapa u ulicu Šetalište, 

ide tom ulicom do regulacijskog plana Piplice 

gdje se granica lomi na rijeku Dragaču i ide 

nizvodno rijekom do granice regulacionog plana 

Trokut, i ide do granice treće zone. 

U ovu zonu spadaju groblja Ravna bašča i 

Crkovišće. 

U ovu zonu spada dio područja Bježanije od 

granice regulacionog plana Pavlovac (brane iznad 

Ribnjaka) rijekom Šćonom uzvodno do parcele 
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Bježanije, presijeca taj put, ide sporednim putem 
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Pavlovac.  

U ovu zonu spada i područje regulacionog 

plana Svrdlovac. 
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- VI ZONA  

 

     U ovu zonu spada područje sela Banje, do 

granice V zone do sastavaka rijeke Dragače i 

regionalnog puta obuhvaćajući naselja Bojkovac i 

ide padinom do Štamparije Fojnica. 
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Ova zona obuhvata područje Bježanije do 

granice III zone uzvodno do Novog rezervoara 

„Šćona“ i područje naselja ispod releja „Ravan“ 

Fojnica.  

U ovu zonu spada područje naselja 

Urlenike, naselja Trošnjik i Drin, područje 

regulacijskog plana Podcitonja i područje od 

mosta za bivšu Fabriku čelične užadi (MS Wood) 

do mosta na Alaupovci sa obje strane regionanog 

puta, odnosno granicom plana 1:1000.    

Ako se ne može sigurno utvrditi kojoj 

zoni pripada nekretnina, smatrat će se da pripada 

zoni u kojoj je niža naknada po jedinici mjere.  

 

Članak 4. 

(Namjena naplaćenih sredstava) 

 

Novčana sredstva ostvarena naplatom 

komunalne naknade su javni prihodi koja se 

uplaćuju na transakcijski račun Općine Fojnica, a 

koristit će se za financiranje obavljanja djelatnosti 

zajedničke komunalne potrošnje. 

Djelatnosti zajedničke komunalne 

potrošnje su: 

održavanje čistoće javnih površina u 

naseljima, koje obuhvata prikupljanje, odvoženje i   

deponovanje otpada, pranje ulica itd., 

održavanje javnih dječijih igrališta 

održavanje i uređenje javnih zelenih 

površina kao što su parkovi, drvoredi, travnjaci,  

zelenilo uz prometnice i zelene površine uz 

stambene zgrade, 

redovno održavanje nekategorisanih 

puteva i ulica, 

izgradnja, rekonstrukcija i održavanje 

javne rasvjete i potrošnja električne energije, 

postavljanje i održavanje vertikalne i 

horizontalne signalizacije, 

odvodnja atmosferskih voda iz naselja, 

održavanje javnih parkirališta koja se ne 

naplaćuju i javnih površina za rekreaciju, 

zimsko održavanje lokalnih i 

nekategorisanih puteva i ulica,  

vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i 

deratizacije, 

obavljanje kafilerijskih usluga i 

postupanje sa napuštenim životinjama i 

životinjama koje nisu registrovane, 

održavanje regulisanih i neregulisanih 

vodotoka, 

održavanje spomenika kulture u 

nadležnosti općine,  javnih fontana i panoa za 

javno oglašavanje i plakatiranje u vlasništvu 

općine, 

dekoracija grada, ukrašavanje javnih  

 

 

 

Ova zona obuhvata područje Bježanije do  
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do mosta na Alaupovci sa obje strane regionanog 
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zoni u kojoj je niža naknada po jedinici mjere.  
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Novčana sredstva ostvarena naplatom 

komunalne naknade su javni prihodi koja se 

uplaćuju na transakcijski račun Općine Fojnica, a 

koristit će se za finansiranje obavljanja djelatnosti 

zajedničke komunalne potrošnje. 

Djelatnosti zajedničke komunalne 

potrošnje su: 

održavanje čistoće javnih površina u 

naseljima, koje obuhvata prikupljanje, odvoženje i   

deponovanje otpada, pranje ulica itd., 

održavanje javnih dječijih igrališta 

održavanje i uređenje javnih zelenih 

površina kao što su parkovi, drvoredi, travnjaci,  

zelenilo uz saobraćajnice i zelene površine uz 

stambene zgrade, 

redovno održavanje nekategorisanih 

puteva i ulica, 

izgradnja, rekonstrukcija i održavanje 

javne rasvjete i potrošnja električne energije, 

postavljanje i održavanje vertikalne i 

horizontalne signalizacije, 

odvodnja atmosferskih voda iz naselja, 

održavanje javnih parkirališta koja se ne 

naplaćuju i javnih površina za rekreaciju, 

zimsko održavanje lokalnih i 

nekategorisanih puteva i ulica,  

vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i 

deratizacije, 

obavljanje kafilerijskih usluga i 

postupanje sa napuštenim životinjama i 

životinjama koje nisu registrovane, 

održavanje regulisanih i neregulisanih 

vodotoka, 

održavanje spomenika kulture u 

nadležnosti općine,  javnih fontana i panoa za 

javno oglašavanje i plakatiranje u vlasništvu 

općine, 

dekoracija grada, ukrašavanje javnih 
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površina i prostora povodom državnih i vjerskih 

praznika, 

     učešće u izgradnji objekata za zaštitu od 

poplava, 

     učešće u izgradnji objekata zajedničke 

komunalne potrošnje. 

 

Članak 5. 

(Obavljanje komunalnih djelatnosti) 

 

     Poslove zajedničke komunalne potrošnje iz 

prethodnog članka će obavljati Javno komunalno  

poduzeće  „Šćona“ doo Fojnica koje je Odlukom 

Općinskog vijeća utemeljeno za obavljanje tih 

komunalnih djelatnosti, sukladno članku 21. 

stavak (1)  točka c) Zakona o javnim nabavkama, 

kada se zbog zaštite eksluzivnih prava ugovor 

može dodijeliti samo određenom dobavljaču. 

 

     Ukoliko JKP „Šćona“ doo Fojnica ne bude 

ispunjavalo uslove za obavljanje određenih 

djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje ista će 

obavljati i druga poduzeća sukladno  Zakonu o 

javnim nabavkama.  

Javna poduzeća su dužna obavljati poslove 

zajedničke komunalne potrošnje sukladno Zakonu 

o komunalnim djelatnostima i odlukama o 

utemeljenju koje donosi Općinsko vijeće Općine 

Fojnica. 

 

II - OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE 

NAKNADE 

Članak 6. 

(Obveznici plaćanja naknade) 

 

     Obveznici plaćanja komunalne naknade su: 

vlasnici ili nosioci prava raspolaganja na 

stambenim, poslovnim, proizvodnim ili drugim 

prostorima, ako su korisnici tog prostora, zakupci 

stambenog, poslovnog, proizvodnog i drugog 

prostora, odnosno fizičke i pravne osobe koje su 

korisnici objekta i uređaja zajedničke komunalne 

potrošnje. 

     Obaveznici plaćanja komunalne naknade su i 

vlasnici ili nosioci prava raspolaganja 

građevinskog zemljišta koje služi u svrhu 

obavljanja djelatnosti i neizgrađenog 

građevinskog zemljišta koje služi u svrhu 

obavljanja djelatnosti.  

     Obaveznici plaćanja komunalne naknade su i 

vlasnici nadzemnih i podzemnih instalacija, 

niskonaponske i visokonaponske mreže, 

telekomunikacijske mreže kablovske televizije, 

kao i ostalih mreža na cijelom području Općine 

Fojnica, te njihovih predajnika, a ista se utvrđuje 

prema dužnom metru navedenih mreža. 

 

 

 

površina i prostora povodom državnih i vjerskih 

praznika, 

     učešće u izgradnji objekata za zaštitu od 

poplava, 

     učešće u izgradnji objekata zajedničke 

komunalne potrošnje. 

 

Član 5. 

(Obavljanje komunalnih djelatnosti) 

 

     Poslove zajedničke komunalne potrošnje iz 

prethodnog člana će obavljati Javno komunalno  

preduzeće  „Šćona“ doo Fojnica koje je Odlukom 

Općinskog vijeća osnovano za obavljanje tih 

komunalnih djelatnosti, u skladu sa članom 21. 

stav (1)  tačka c) Zakona o javnim nabavkama, 

kada se zbog zaštite eksluzivnih prava ugovor 

može dodijeliti samo određenom dobavljaču. 

     

     Ukoliko JKP „Šćona“ doo Fojnica ne bude 

ispunjavalo uslove za obavljanje određenih 

djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje ista će 

obavljati i druga preduzeća u skladu sa Zakonom 

o javnim nabavkama.  

Javna preduzeća su dužna obavljati poslove 

zajedničke komunalne potrošnje u skladu sa 

Zakonom o komunalnim djelatnostima i odlukama 

o osnivanju koje donosi Općinsko vijeće Općine 

Fojnica. 

 

II-OBAVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE 

NAKNADE 

Član 6. 

(Obaveznici plaćanja naknade) 

 

     Obaveznici plaćanja komunalne naknade su: 

vlasnici ili nosioci prava raspolaganja na 

stambenim, poslovnim, proizvodnim ili drugim 

prostorima, ako su korisnici tog prostora, zakupci 

stambenog, poslovnog, proizvodnog i drugog 

prostora, odnosno fizička i pravna lica koja su 

korisnici objekta i uređaja zajedničke komunalne 

potrošnje. 

      Obaveznici plaćanja komunalne naknade su i 

vlasnici ili nosioci prava raspolaganja 

građevinskog zemljišta koje služi u svrhu 

obavljanja djelatnosti i neizgrađenog 

građevinskog zemljišta koje služi u svrhu 

obavljanja djelatnosti. 

     Obaveznici plaćanja komunalne naknade su i 

vlasnici nadzemnih i podzemnih instalacija, 

niskonaponske i visokonaponske mreže, 

telekomunikacijske mreže kablovske televizije, 

kao i ostalih mreža na cijelom području Općine 

Fojnica, te njihovih predajnika, a ista se utvrđuje 

prema dužnom metru navedenih mreža. 
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 Ako na jednoj nekretnini, odnosno građevinskom 

zemljištu ima više nosilaca prava korištenja, 

odnosno vlasnika nadležna općinska Služba će 

donijeti posebno rješenje za svakog nosioca prava 

korištenja, odnosno suvlasnika proporcionalno 

njegovom udjelu u korištenju ili suvlasništvu.  

 

Članak 7. 

(Promjene nosioca prava vlasništva ili 

raspolaganja) 

 

    Obveznik plaćanja komunalne naknade (fizička 

ili pravna osoba) dužan je, najkasnije u roku od  

trideset (30) dana Službi za društvene djelatnosti i 

stambeno-komunalne poslove Općine Fojnica 

prijaviti sve promjene nosioca prava vlasništva ili 

raspolaganja na prostorima i površinama za koje 

se plaća komunalna naknada, uz dostavu potrebne 

dokumentacije i omogućavanja kontrole podataka 

radi izdavanja novog rješenja.  

    Ukoliko obveznik ne prijavi promjenu, plaćanje 

komunalne naknade ostaje njegova obveza. 

 

Članak 8. 

(Izuzeće od plaćanja) 

 

     Komunalna naknada se ne plaća za : 

     skloništa i prostorije za obuku i boravak 

jedinica civilne zaštite i vatrogasnih jedinica, 

     zgrade koje koriste ustanove socijalne zaštite, 

     zgrade koje koriste humanitarne organizacije 

i udruženja građana za društvene svrhe, 

     zgrade i prostore koje koriste vaspitno - 

obrazovne ustanove, 

     objekte i prostore koji služe za 

vodosnabdijevanje i kanalizaciju, 

     objekte predviđene za rušenje, 

     zgrade i prostore koje služe vjerskim 

zajednicama za obavljanje njihove vjerske 

djelatnosti, 

     poljoprivredne objekte namijenjene 

individualnom poljoprivrednom gazdinstvu. 

 

Članak 9. 

(Oslobađanje od plaćanja) 

 

Od obveze plaćanja komunalne naknade mogu se 

osloboditi sljedeće fizičke osobe:  

     korisnici stalne socijalne pomoći za 

stambene prostore 

     vlasnici odnosno korisnici 

nedovršenih/neuslovnih stambenih, poslovnih ili 

proizvodnih prostora (pod 

nedovršenim/neuslovnim prostorom smatra se 

objekat koji ne obezbjeđuje osnovne uslove 

potrebne za stanovanje, odnosno za rad i u kojima 

nisu urađeni pregradni zidovi, unutrašnja malta, 

stolarija, instalacije vode, struje i sl.) 

 

     Ako na jednoj nekretnini, odnosno 

građevinskom zemljištu ima više nosilaca prava 

korištenja, odnosno vlasnika nadležna općinska 

Služba će donijeti posebno rješenje za svakog 

nosioca prava korištenja, odnosno suvlasnika 

proporcionalno njegovom udjelu u korištenju ili 

suvlasništvu.  

Član 7. 

(Promjene nosioca prava vlasništva ili 

raspolaganja) 

 

     Obaveznik plaćanja komunalne naknade 

(fizičko ili pravno lice) dužan je, najkasnije u roku 

od  trideset (30) dana Službi za društvene 

djelatnosti i stambeno-komunalne poslove Općine 

Fojnica prijaviti sve promjene nosioca prava 

vlasništva ili raspolaganja na prostorima i 

površinama za koje se plaća komunalna naknada, 

uz dostavu potrebne dokumentacije i 

omogućavanja kontrole podataka radi izdavanja 

novog rješenja.  

  Ukoliko obaveznik ne prijavi promjenu, plaćanje 

komunalne naknade ostaje njegova obaveza. 

Član 8. 

(Izuzeće od plaćanja) 

 

     Komunalna naknada se ne plaća za : 

     skloništa i prostorije za obuku i boravak 

jedinica civilne zaštite i vatrogasnih jedinica, 

     zgrade koje koriste ustanove socijalne zaštite, 

     zgrade koje koriste humanitarne organizacije 

i udruženja građana za društvene svrhe, 

     zgrade i prostore koje koriste vaspitno - 

obrazovne ustanove, 

     objekte i prostore koji služe za 

vodosnabdijevanje i kanalizaciju, 

     objekte predviđene za rušenje, 

     zgrade i prostore koje služe vjerskim 

zajednicama za obavljanje njihove vjerske 

djelatnosti, 

     poljoprivredne objekte namijenjene 

individualnom poljoprivrednom gazdinstvu. 

 

Član 9. 

(Oslobađanje od plaćanja) 

 

Od obaveze plaćanja komunalne naknade mogu se 

osloboditi sljedeća fizička lica:  

     korisnici stalne socijalne pomoći za 

stambene prostore 

     vlasnici odnosno korisnici 

nedovršenih/neuslovnih stambenih, poslovnih ili 

proizvodnih prostora (pod 

nedovršenim/neuslovnim prostorom smatra se 

objekat koji ne obezbjeđuje osnovne uslove 

potrebne za stanovanje, odnosno za rad i u kojima 

nisu urađeni pregradni zidovi, unutrašnja malta, 

stolarija, instalacije vode, struje i sl.) 
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     prostori u vlasništvu Općine Fojnica i 

mjesnih zajednica. 

 

     Korisnici iz stavka 1. ovog članka imaju pravo 

na podnošenje zahtjeva za oslobađanje od obveze 

plaćanja komunalne naknade, uz uslov da 

mjesečna primanja članova zajedničkog 

domaćinstva podnosioca zahtjeva na prelaze iznos 

minimalne mirovine.  

     Pravo na oslobađanje od obveze plaćanja 

komunalne naknade ne mogu ostvariti kategorije 

obveznika iz stavka 1.ovog člana ako su poslovni, 

stambeni i drugi prostor na kom imaju vlasništvo 

ili pravo raspolaganja dali u zakup ili na 

privremeno korištenje drugim  osobama. 

Podnositelj zahtjeva je dužan priložiti 

dokumentaciju kojom dokazuje svoj status, kao i 

status članova zajedničkog domaćinstva. 

      O zahtjevu za oslobađanje rješenjem o 

privremenom oslobađanju od obveze plaćanja 

komunalne naknade odlučuje Služba za društvene 

djelatnosti i stambeno-komunalne poslove Općine 

Fojnica, a o žalbama na rješenje odlučuje 

Povjerenstvo za žalbe i predstavke Općinskog 

vijeća Fojnica. 

Rješenje se donosi za tekuću kalendarsku godinu. 

     Za svaku kalendarsku godinu podnosi se novi 

zahtjev i potrebna dokumentacija za oslobađanje 

obveze plaćanja komunalne naknade. 

 

III – NAČIN UTVRĐIVANJA KOMUNALNE 

NAKNADE  

 

Članaka 10. 

(Način utvrđivanja naknade) 

 

     Visina komunalne naknade za prostore iz 

članka 2. stavak 2. ove Odluke utvrđuje se u 

zavisnosti od: 

 stepena opremljenosti naselja komunalnim 

objektima i uređajima zajedničke komunalne 

potrošnje, 

 kvaliteta komunalnih usluga, odnosno 

pripadnosti određenoj zoni građevinskog 

zemljišta, 

 namjene objekta. 

 

Članak 11. 

(Namjena nekretnina) 

 

     Prema vrsti nekretnine iz članka 2. stavak 2. 

ove Odluke određuje se bodovna vrijednost  za 

prethodno utvrđene zone, kako slijedi: 

 

 

 

 

 

     prostori u vlasništvu Općine Fojnica i 

mjesnih zajednica. 

 

     Korisnici iz stava 1. ovog člana imaju pravo na 

podnošenje zahtjeva za oslobađanje od obaveze 

plaćanja komunalne naknade, uz uslov da 

mjesečna primanja članova zajedničkog 

domaćinstva podnosioca zahtjeva na prelaze iznos 

minimalne penzije.  

     Pravo na oslobađanje od obaveze plaćanja 

komunalne naknade ne mogu ostvariti kategorije 

obveznika iz stava 1.ovog člana ako su poslovni, 

stambeni i drugi prostor na kom imaju vlasništvo 

ili pravo raspolaganja dali u zakup ili na 

privremeno korištenje drugim  licima. 

Podnosioc zahtjeva je dužan priložiti 

dokumentaciju kojom dokazuje svoj status, kao i 

status članova zajedničkog domaćinstva. 

     O zahtjevu za oslobađanje rješenjem o 

privremenom oslobađanju od obaveze plaćanja 

komunalne naknade odlučuje Služba za društvene 

djelatnosti i stambeno-komunalne poslove Općine 

Fojnica, a o žalbama na rješenje odlučuje 

Komisija za žalbe i predstavke Općinskog vijeća 

Fojnica. 

Rješenje se donosi za tekuću kalendarsku godinu. 

     Za svaku kalendarsku godinu podnosi se novi 

zahtjev i potrebna dokumentacija za oslobađanje 

obaveze plaćanja komunalne naknade. 

 

III – NAČIN UTVRĐIVANJA KOMUNALNE 

NAKNADE  

 

Član 10. 

(Način utvrđivanja naknade) 

 

     Visina komunalne naknade za prostore iz člana 

2. stav 2. ove Odluke utvrđuje se u zavisnosti od: 

 stepena opremljenosti naselja komunalnim 

objektima i uređajima zajedničke komunalne 

potrošnje, 

 

 kvaliteta komunalnih usluga, odnosno 

pripadnosti određenoj zoni građevinskog 

zemljišta, 

 namjene objekta. 

 

Član 11. 

(Namjena nekretnina) 

 

     Prema vrsti nekretnine iz člana 2. stav 2. ove 

Odluke određuje se bodovna vrijednost  za 

prethodno utvrđene zone, kako slijedi: 
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Zona Poslovni (bodovi) 

 

III 70 

IV 60 

V 50 

VI 40 

OSTALO 30 

 

Zona Poslovni (bodovi) 

 

III 70 

IV 60 

V 50 

VI 40 

OSTALO 30 

 

Članak 12. 

(Položaj nekretnina) 

 

     Broj bodova iz prethodnog članka korigira se 

ovisno od položaja prostora u naselju i stepena 

opremljenosti naselja primjenom koeficijenta, 

(položaj nekretnine), kako slijedi: 

 

Član 12. 

(Položaj nekretnina) 

 

     Broj bodova iz prethodnog člana korigira se 

ovisno od položaja prostora u naselju i stepena 

opremljenosti naselja primjenom koeficijenta, 

(položaj nekretnine), kako slijedi: 

 

Zona Poslovni (koeficijent)  Zona Poslovni (koeficijent) 

III 10,0  III 10,0 

IV 8,0  IV 8,0 

V 5,0  V 5,0 

VI 3,0  VI 3,0 

OSTALO 1,5  OSTALO 1,5 

 

Poslovni prostori Koeficijenti 

namjene 

 Poslovni prostori Koeficijen

ti namjene 

Poslovni prostori za 

obavljanje neproizvodnih 

djelatnosti (uslužne 

djelatnosti i slično) 

1  Poslovni prostori za obavljanje 

neproizvodnih djelatnosti 

(uslužne djelatnosti i slično) 

1 

Poslovni prostori za 

obavljanje  proizvodnih 

djelatnosti 

0,6  Poslovni prostori za obavljanje  

proizvodnih djelatnosti 

0,6 

Otvoreni prostor 

(skladište, stovarište, 

pijaca) 

0,4  Otvoreni prostor (skladište, 

stovarište, pijaca) 

0,4 

 

Za poslovne prostore koji nisu u funkciji 

komunalna naknada plaća se u vidu paušalne 

naknade po objektu i zonama godišnje, a obračun 

se vrši kao i za privatne stambene prostore. 

 

Za poslovne prostore koji nisu u funkciji 

komunalna naknada plaća se u vidu paušalne 

naknade po objektu i zonama godišnje, a obračun 

se vrši kao i za privatne stambene prostore. 

 

Mjesečni obračun za poslovne prostore se vrši po 

sljedećoj formuli za prostore iz članka 2. stavak 2. 

ove Odluke: 

 

Mjesečni obračun za poslovne prostore se vrši po 

sljedećoj formuli za prostore iz člana 2. stav 2. 

ove Odluke: 

A=Pp x Kz x Kn x Vb/12 gdje je: 

A - mjesečni iznos komunalne naknade u KM 

Pp - površina prostora na koju se plaća komunalna 

naknada u metrima kvadratnim (m2) 

A=Pp x Kz x Kn x Vb/12 gdje je: 

A - mjesečni iznos komunalne naknade u KM 

Pp - površina prostora na koju se plaća komunalna 

naknada u metrima kvadratnim (m2) 
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Kz - koeficijent zone   

Kn - koeficijent namjene 

Vb - vrijednost boda komunalne naknade u 

KM 

12 - broj mjeseci. 

      

     Godišnji obračun za privatne stambene 

prostore iz članka 2. stavak 1. ove Odluke 

plaća se paušalno kako slijedi: 

 

Zona Novčani iznos (KM) 

III 35,00 

IV 30,00 

V 25,00 

VI 20,00 

OSTALO 15,00 

 

      Mjesečna komunalna naknada za 

nadzemne i podzemne instalacije visoko i 

nisko naponske mreže i telekomunikacijske 

mreže, mreže kablovske televizije, kao i 

ostalih mreža na cijelom području općine 

Fojnica utvrđuje se po metru dužnom 

navedenih mreža, i ista se plaća po dužnom 

metru. Mjesečna komunalna naknada za 

nadzemne instalacije iznosi 0,15KM/m, a za 

podzemne naknada iznosi 0,25KM/m. 

     Mjesečni obračun vrši se po sljedećoj 

formuli za nadzemne i podzemne instalacije: 

     Ni = Lm x 0,15KM/m 

     Pi = Lm x 0,25 KM/m gdje je: 

     Ni - mjesečni iznos komunalne naknade u 

KM za nadzemne instalacije 

     Pi - mjesečni iznos komunalne naknade u 

KM za podzemne instalacije, 

     Lm - dužina instalacije u metrima dužnim 

(m),  

     Komunalna naknada za poslovne prostore 

koji nisu u funkciji, obračunavat će se kao za 

stambeni prostor, do trenutka stavljanja istih u 

funkciju.  

 

Članaka 13. 

(Privremeno angažiranje javnih površina) 

 

      Za privremeno angažiranje javnih 

površina komunalna naknada utvrđuje se u 

paušalnom iznosu, ovisno od vremena 

angažiranja, intenziteta korištenja objekta i 

uređaja zajedničke komunalne potrošnje, 

lokacije i slično. 

 

 

Kz - koeficijent zone   

Kn - koeficijent namjene 

Vb - vrijednost boda komunalne naknade u 

KM 

12 - broj mjeseci. 

      

      Godišnji obračun za privatne stambene 

prostore iz člana 2. stav 1. ove Odluke plaća 

se paušalno kako slijedi: 

 

Zona Novčani iznos (KM) 

III 35,00 

IV 30,00 

V 25,00 

VI 20,00 

OSTALO 15,00 

 

     Mjesečna komunalna naknada za 

nadzemne i podzemne instalacije visoko i 

nisko naponske mreže i telekomunikacijske 

mreže, mreže kablovske televizije, kao i 

ostalih mreža na cijelom području općine 

Fojnica utvrđuje se po metru dužnom 

navedenih mreža, i ista se plaća po dužnom 

metru. Mjesečna komunalna naknada za 

nadzemne instalacije iznosi 0,15KM/m, a za 

podzemne naknada iznosi 0,25KM/m. 

     Mjesečni obračun vrši se po sljedećoj 

formuli za nadzemne i podzemne instalacije: 

     Ni = Lm x 0,15KM/m 

     Pi = Lm x 0,25 KM/m gdje je: 

     Ni - mjesečni iznos komunalne naknade u    

KM za nadzemne instalacije 

     Pi - mjesečni iznos komunalne naknade u  

KM za podzemne instalacije, 

     Lm - dužina instalacije u metrima dužnim 

(m),  

     Komunalna naknada za poslovne prostore 

koji nisu u funkciji, obračunavat će se kao za 

stambeni prostor, do trenutka stavljanja istih u 

funkciju. 

  

Član 13. 

(Privremeno angažiranje javnih površina) 

 

      Za privremeno angažiranje javnih 

površina komunalna naknada utvrđuje se u 

paušalnom iznosu, ovisno od vremena 

angažiranja, intenziteta korištenja objekta i 

uređaja zajedničke komunalne potrošnje, 

lokacije i slično. 
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Članak 14. 

(Vrijednost boda) 

  

     Vrijednost boda jedinstvena je na području 

Općine za sve prostore iz članka 2. stavak 2. 

Odluke, a utvrđuje se posebnim aktom 

jedanput godišnje na bazi održavanja i 

unapređivanja objekata zajedničke komunalne 

potrošnje. 

     Posebni akt iz prethodnog stavka donosi 

Općinsko vijeće, najkasnije do 31. prosinca 

tekuće godine. 

     Ukoliko Općinsko vijeće ne donese 

Odluku iz stavka 2. ovog članka, vrijednost 

boda se uzima iz prethodne godine. 

 

Članak 15. 

(Veća vrijednost boda) 

 

Izuzetno od prethodnog članka, u nekim 

zonama može se utvrditi i veća vrijednost 

boda za pojačani stepen zadovoljenja 

zajedničkih komunalnih potreba u tim 

zonama. 

Poseban akt o vrijednosti boda iz prethodnog 

stavka donosi Općinsko vijeće na prijedlog 

Službe za društvene djelatnosti i stambeno-

komunalne poslove. 

 

Članak 16. 

(Utvrđivanje obaveze) 

 

  Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje 

od prvog dana narednog mjeseca nakon 

izdavanja odobrenja za rad ili nakon početka 

korištenja prostora za koji se plaća naknada.  

     Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje 

se obveza plaćanja komunalne naknade za 

više kalendarskih godina. 

     Protiv rješenja o komunalnoj naknadi 

može se uložiti žalba Povjerenstvu za 

drugostupanjsko rješavanje po žalbama 

Općinskog vijeća Fojnica u roku od 15 dana 

po prijemu rješenja. 

     Nadležna općinska Služba koja izdaje 

rješenja o prestanku obavljanja djelatnosti, 

isto će izdati uz uvjet da podnositelj zahtjeva 

podnese dokaz o izmirenim obvezama 

proisteklim iz komunalne naknade. 

 

Članak 17. 

(Rješenje o naknadi) 

 

 

Član 14. 

(Vrijednost boda) 

  

     Vrijednost boda jedinstvena je na području 

Općine za sve prostore iz člana 2. stav 2. 

Odluke, a utvrđuje se posebnim aktom 

jedanput godišnje na bazi održavanja i 

unapređivanja objekata zajedničke komunalne 

potrošnje. 

     Posebni akt iz prethodnog stava donosi 

Općinsko vijeće, najkasnije do 31. decembra 

tekuće godine. 

     Ukoliko Općinsko vijeće ne donese 

Odluku iz stava 2. ovog člana, vrijednost boda 

se uzima iz prethodne godine. 

 

Član 15. 

(Veća vrijednost boda) 

 

Izuzetno od prethodnog člana, u nekim 

zonama može se utvrditi i veća vrijednost 

boda za pojačani stepen zadovoljenja 

zajedničkih komunalnih potreba u tim 

zonama. 

Poseban akt o vrijednosti boda iz prethodnog 

stava donosi Općinsko vijeće na prijedlog 

Službe za društvene djelatnosti i stambeno-

komunalne poslove. 

 

Član 16. 

(Utvrđivanje obaveze) 

 

Obaveza plaćanja komunalne naknade nastaje 

od prvog dana narednog mjeseca nakon 

izdavanja odobrenja za rad ili nakon početka 

korištenja prostora za koji se plaća naknada.  

     Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje 

se obaveza plaćanja komunalne naknade za 

više kalendarskih godina. 

     Protiv rješenja o komunalnoj naknadi 

može se uložiti žalba Komisiji za 

drugostupanjsko rješavanje po žalbama 

Općinskog vijeća Fojnica u roku od 15 dana 

po prijemu rješenja. 

     Nadležna općinska Služba koja izdaje 

rješenja o prestanku obavljanja djelatnosti, 

isto će izdati uz uvjet da podnositelj zahtjeva 

podnese dokaz o izmirenim obavezama 

proisteklim iz komunalne naknade. 

 

Član 17. 

(Rješenje o naknadi) 
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     Visinu komunalne naknade utvrđuje se 

rješenjem Služba za društvene djelatnosti i 

stambeno-komunalne poslove. 

     Komunalna naknada utvrđuje se u 

godišnjem iznosu svim pravnim i fizičkim 

osobama na teritoriji općine. 

     Rješenjem iz stavka 1. ovog članka 

utvrđuju se elementi za obračun komunalne 

naknade, nositelj obveze, ukupna korisna 

površina i broj bodova. 

     Rješenje treba da sadrži točan naziv 

poduzeća ili poduzetnika, odnosno točno ime 

i prezime fizičke osobe sa točnom adresom 

istog i označen JIB za pravne osobe, JIB i 

JMBG za poduzetnike i JMBG za fizičke 

osobe, naznaku da poduzeće ili poduzetnik 

obavlja svoju djelatnost i broj žiro računa kod 

ovlaštene banke, naznaku da su fizičke ili 

pravne osobe stvarni vlasnici ili korisnici 

nekretnina, klauzulu pravosnažnosti prilikom 

dostave u odjeljenje  za financije radi 

evidentiranja javnih prihoda, te naznaku da sa 

istekom roka određenog za plaćanje utvrđene 

obveze, počinje teći i obračunava se zatezna 

kamata. 

     Iznos naknade utvrđuje se obračunom koji 

se dostavlja obvezniku svake godine 

najkasnije do isteka prvog kvartala. 

 

Članak 18. 

(Prisilna naplata) 

 

          U slučaju neplaćanja komunalne 

naknade, sva potraživanja Općina ostvaruje 

pred nadležnim Sudom. 

 

Članak 19. 

(Sredstva komunalne naknade) 

 

    Sredstva komunalne naknade prihod su 

proračuna Općine Fojnica i vode se na 

posebnoj stavci, koja se u punom iznosu 

(100%) usmjeravaju za održavanje, 

unapređivanje i modernizaciju objekata i 

uređaja zajedničke komunalne potrošnje. 

     Prihod komunalne naknade od 100% van 

užeg urbanog područja Općine Fojnica 

usmjerava se za rješavanje komunalnih 

potreba u mjesnim zajednicama van užeg 

urbanog područja. 

 

 

 

     Visinu komunalne naknade utvrđuje se 

rješenjem Služba za društvene djelatnosti i 

stambeno-komunalne poslove. 

     Komunalna naknada utvrđuje se u 

godišnjem iznosu svim pravnim i fizičkim 

licima na teritoriji općine. 

     Rješenjem iz stava 1. ovog člana utvrđuju 

se elementi za obračun komunalne naknade, 

nositelj obaveze, ukupna korisna površina i 

broj bodova. 

    Rješenje treba da sadrži tačan naziv 

preduzeća ili poduzetnika, odnosno tačno ime 

i prezime fizičkog lica sa tačnom adresom 

istog i označen JIB za pravnog lica, JIB i 

JMBG za poduzetnike i JMBG za fizička lica, 

naznaku da preduzeće ili poduzetnik obavlja 

svoju djelatnost i broj žiro računa kod 

ovlaštene banke, naznaku da su fizička ili 

pravna lica stvarni vlasnici ili korisnici 

nekretnina, klauzulu pravosnažnosti prilikom 

dostave u odjeljenje  za finansije radi 

evidentiranja javnih prihoda, te naznaku da sa 

istekom roka određenog za plaćanje utvrđene 

obaveze, počinje teći i obračunava se zatezna 

kamata. 

     Iznos naknade utvrđuje se obračunom koji 

se dostavlja obavezniku svake godine 

najkasnije do isteka prvog kvartala. 

 

Član 18. 

(Prisilna naplata) 

 

          U slučanju neplaćanja komunalne 

naknade, sva potraživanja Općina ostvaruje 

pred nadležnim Sudom. 

 

Član 19. 

(Sredstva komunalne naknade) 

 

     Sredstva komunalne naknade prihod su 

budžeta Općine Fojnica i vode se na posebnoj 

stavci, koja se u punom iznosu (100%) 

usmjeravaju za održavanje, unapređivanje i 

modernizaciju objekata i uređaja zajedničke 

komunalne potrošnje. 

     Prihod komunalne naknade od 100% van 

užeg urbanog područja Općine Fojnica 

usmjerava se za rješavanje komunalnih 

potreba u mjesnim zajednicama van užeg 

urbanog područja. 
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     Prihod od povećane komunalne naknade iz 

članka 20. ove Odluke usmjerava se u punom 

iznosu (100 %) zoni iz koje potiče. 

 

VI - KAZNENE ODREDBE 

 

Članak 20. 

(Kaznene odredbe) 

 

     Novčanom kaznom od 500,00 KM do 

3.000,00 KM kaznit će se pravna osoba ako 

postupi suprotno odredbama članka 6. stavak 

1. ove Odluke. 

     Za prekršaj iz prethodnog stavka kaznit će 

se i odgovorna osoba u pravnoj osobi 

novčanom kaznom od 500,00 KM. 

   Novčanom kaznom od 500,00 KM kaznit će 

se i fizička osoba koja obavlja samostalni obrt 

ako učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka. 

   Novčanom kaznom od 100,00 KM kaznit će 

se fizička osoba-građanin koja učini prekršaj 

iz stavka 1. ovog članka. 

 

Člank 21. 

(Kaznene odredbe) 

 

     Novčanom kaznom od 300,00 KM do 

2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj 

obveznik koji onemogući ovlaštenoj osobi 

neometano utvrđivanje i kontrolu svih 

elemenata koji su osnov za utvrđivanje iznosa 

komunalne naknade, a na temelju prijave 

Službe (članak 7. ove Odluke). 

     Za prekršaj iz prethodnog stavka kaznit će 

se i odgovorna osoba u pravnoj  osobi 

novčanom kaznom od 300,00 KM. 

   Novčanom kaznom od 300,00 KM kaznit će 

se i fizička osoba koja obavlja samostalni obrt 

ako učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka. 

     Novčanom kaznom od 50,00 KM kaznit će 

se fizička osoba-građanin koji učini prekršaj 

iz stavka 1. ovog članka. 

 

VII - PRELAZNE I ZAVRŠNE 

ODREDBE 

Članak 22. 

(Vrijednost boda) 

 

     Općinsko vijeće će na prijedlog Službe za 

društvene djelatnosti i stambeno-komunalne 

poslove Općine Fojnica donijeti odluku o 

vrijednosti boda za obračun komunalne 

naknade. 

 

     Prihod od povećane komunalne naknade iz 

člana 20. ove Odluke usmjerava se u punom 

iznosu (100 %) zoni iz koje potiče. 

 

VI - KAZNENE ODREDBE                  

                                                 

Član 20. 

(Kaznene odredbe) 

 

     Novčanom kaznom od 500,00 KM do 

3.000,00 KM kaznit će se pravno lice ako 

postupi suprotno odredbama člana 6. stav 1. 

ove Odluke. 

     Za prekršaj iz prethodnog stava kaznit će 

se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom 

kaznom od 500,00 KM. 

   Novčanom kaznom od 500,00 KM kaznit će 

se i fizičko lice koje obavlja samostalni obrt 

ako učini prekršaj iz stava 1. ovoga člana. 

    Novčanom kaznom od 100,00 KM kaznit 

će se fizičko lice-građanin koje učini prekršaj 

iz stava 1. ovog člana. 

 

Član 21. 

(Kaznene odredbe) 

 

     Novčanom kaznom od 300,00 KM do 

2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj 

obveznik koji onemogući ovlaštenom licu 

neometano utvrđivanje i kontrolu svih 

elemenata koji su osnov za utvrđivanje iznosa 

komunalne naknade, a na osnovu prijave 

Službe (član 7. ove Odluke). 

      Za prekršaj iz prethodnog stava kaznit će 

se i odgovorno lice u pravnom  licu 

novčanom kaznom od 300,00 KM. 

   Novčanom kaznom od 300,00 KM kaznit će 

se i fizičko lice koje obavlja samostalni obrt 

ako učini prekršaj iz stava 1. ovoga člana. 

    Novčanom kaznom od 50,00 KM kaznit će 

se fizičko lice-građanin koji učini prekršaj iz 

stava 1. ovog člana. 

 

VII - PRELAZNE I ZAVRŠNE 

ODREDBE 

Član 22. 

(Vrijednost boda) 

 

      Općinsko vijeće će na prijedlog Službe za 

društvene djelatnosti i stambeno-komunalne 

poslove Općine Fojnica donijeti odluku o 

vrijednosti boda za obračun komunalne 

naknade. 
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     Do donošenja odluke iz prethodnog 

stavka, utvrđuje se vrijednost boda za obračun 

komunalne naknade u iznosu od 0,005 KM. 

 

Članak 23. 

(Podnošenje informacije) 

 

     Služba za društvene djelatnosti i 

stambeno-komunalne poslove i Služba za 

gospodarstvo, financije i proračun, jednom 

godišnje, Općinskom načelniku i Općinskom 

vijeću Fojnica dostavljaju informaciju o 

provođenju ove Odluke. 

Članaka 24. 

(Nadzor) 

 

     Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši 

Služba za društvene djelatnosti i stambeno 

komunalne poslove  Općine Fojnica. 

 

Člank 25. 

(Prestanak važenja drugih propisa) 

 

     Datumom stupanja na snagu ove Odluke 

prestaju da važe raniji propisi kojima se 

regulira komunalna naknada na području 

Općine Fojnica. 

Članak 26. 

(Primjena Odluke) 

 

     Komunalna naknada za zone III, IV, V i 

VI iz članka 3. ove Odluke obračunavat će se 

i početi naplaćivati od 2021. godine. 

 

     Komunalna naknada za ostala područja 

koja nisu obuhvaćena zonama iz članka 3. ove 

Odluke obračunavat će se i početi naplaćivati 

od 1. siječnja 2022. godine. 

 

Članak 27. 

(Stupanje na snagu) 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

objavljivanja u “Službenim novinama Općine 

Fojnica”. Stupanjem na snagu ove Odluke 

prestaje da važi, Odluka o komunalnoj 

naknadi broj: 01-05-108-4/10 od 5.veljače 

2010. godine. 

PREDSJEDNICA                                                                                     

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                          

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

_____________________________________ 

 

 

     Do donošenja odluke iz prethodnog stava, 

utvrđuje se vrijednost boda za obračun 

komunalne naknade u iznosu od 0,005 KM. 

 

Član 23. 

(Podnošenje informacije) 

 

     Služba za društvene djelatnosti i 

stambeno-komunalne poslove i Služba za 

privredu, finansije i budžet, jednom godišnje, 

Općinskom načelniku i Općinskom vijeću 

Fojnica dostavljaju informaciju o provođenju 

ove Odluke. 

Član 24. 

(Nadzor) 

 

     Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši 

Služba za društvene djelatnosti i stambeno 

komunalne poslove  Općine Fojnica. 

 

Član 25. 

(Prestanak važenja drugih propisa) 

 

     Datumom stupanja na snagu ove Odluke 

prestaju da važe raniji propisi kojima se 

reguliše komunalna naknada na području 

općine Fojnica. 

Član 26. 

(Primjena Odluke) 

 

     Komunalna naknada za zone III, IV, V i 

VI iz člana 3. ove Odluke obračunavat će se i 

početi naplaćivati od 2021. godine. 

 

     Komunalna naknada za ostala područja 

koja nisu obuhvaćena zonama iz člana 3. ove 

Odluke obračunavat će se i početi naplaćivati 

od 01.01.2022. godine. 

 

Član 27. 

(Stupanje na snagu) 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

objavljivanja u “Službenim novinama Općine 

Fojnica”. Stupanjem na snagu ove Odluke 

prestaje da važi, Odluka o komunalnoj 

naknadi broj: 01-05-108-4/10 od 05.02.2010. 

godine. 

PREDSJEDNICA                                                          

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

____________________________________ 
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Broj: 01-04-200-4/21 

Fojnica: 18.veljače 2021. godine  

 

Na temelju članka 8. stavak 3. alineja 11. 

Zakona o načelima lokalne samouprave u 

Federaciji BiH („Službene novine Federacije 

BiH“, broj: 49/06 i 51/09), članka 9. Zakona o 

komunalnim djelatnostima („Službene novine 

KSB“, broj: 13/13) i članka 24. Statuta 

Općine Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene 

novine Općine Fojnica“, broj: 2/15), 

Općinsko vijeće Fojnica na 2. sjednici, 

održanoj 18. veljače 2021. godine, donosi 

 

ODLUKU 
O POVJERAVANJU OBAVLJANJA 

KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA 

PODRUČJU OPĆINE FOJNICA JKP 

„ŠĆONA“ D.O.O. FOJNICA 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom se određuje da poslove 

obavljanja komunalnih djelatnosti na 

području Općine Fojnica izvršava Javno 

komunalno poduzeće „Šćona“ d.o.o. Fojnica.  

 

Članak 2. 

 

 JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica se povjerava 

obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti: 

-metenje ulica – odvoz smeća 

-postavljanje i skidanje zastava 

-čišćenje korita, rijeka, jazova i kanala 

-održavanje i obnavljanje zelenila  

-zimsko održavanje.  

 

Komunalne djelatnosti iz stavka 1. ovoga 

članka financiraju se isključivo iz Proračuna 

Općine Fojnica. 

Članak 3. 

 

Obavljanje komunalnih djelatnosti iz stavka 

1. prethodnog članka, JKP „Šćona“ d.o.o. 

Fojnica će realizirati sukladno Planu 

obavljanja komunalnih djelatnosti na 

području Općine Fojnica za 2021. godinu. 

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

objavljivanja u “Službenim novinama Općine 

Fojnica”. 

 

Broj: 01-04-200-4/21 

Fojnica: 18.02.2021. godine  

 

Na osnovu člana 8. stav 3. alineja 11. Zakona 

o principima lokalne samouprave u Federaciji 

BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 

49/06 i 51/09), člana 9. Zakona o 

komunalnim djelatnostima („Službene novine 

SBK“, broj: 13/13) i člana 24. Statuta Općine 

Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine 

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

Fojnica na 2. sjednici, održanoj 18.02.2021. 

godine, donosi 

 

ODLUKU 
O POVJERAVANJU OBAVLJANJA 

KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA 

PODRUČJU OPĆINE FOJNICA JKP 

„ŠĆONA“ D.O.O. FOJNICA 

 

Član 1. 

 

Ovom Odlukom se određuje da poslove 

obavljanja komunalnih djelatnosti na 

području Općine Fojnica izvršava Javno 

komunalno preduzeće „Šćona“ d.o.o. Fojnica.  

 

Član 2. 

 

 JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica se povjerava 

obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti: 

-metenje ulica – odvoz smeća 

-postavljanje i skidanje zastava 

-čišćenje korita, rijeka, jazova i kanala 

-održavanje i obnavljanje zelenila  

-zimsko održavanje.  

 

Komunalne djelatnosti iz stava 1. ovoga člana 

finansiraju se isključivo iz Budžeta Općine 

Fojnica. 

Član 3. 

 

Obavljanje komunalnih djelatnosti iz stava 1. 

prethodnog člana, JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica 

će realizovati u skladu sa Planom obavljanja 

komunalnih djelatnosti na području Općine 

Fojnica za 2021. godinu. 

 

Član 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

objavljivanja u “Službenim novinama Općine 

Fojnica”. 
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PREDSJEDNICA                                                                          

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

_____________________________________ 

 

Broj: 01-04-200-5/21 

Fojnica: 18.veljače 2021. godine 

 

Na temelju članka 15. Zakona o načelima 

lokalne samouprave F BiH („Službene novine 

F BiH“, broj 49/06), članka 24. Zakona o 

komunalnim djelatnostima („Službene novine 

SBK“, broj: 13/13) i članka 24. Statuta 

Općine Fojnica - Prečišćeni tekst („Službene 

novine Općine Fojnica“, broj: 2/15), 

Općinsko vijeće Fojnica na 2. sjednici, 

održanoj  18. veljače 2021. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o oslobađanju taksi prijevoznika plaćanje 

pristojbe za zauzimanje javne površine na 

području Općine Fojnica 

 

Članak 1. 

 

Oslobađaju se plaćanja pristojbe svi taksi 

prijevoznici sa područja Općine Fojnica za 

zauzimanje javne površine namijenjene za 

taksi štandove u periodu od 1. siječnja 2021. 

godine do 31. prosinca 2021. godine, a iz 

razloga izazvanih pandemijom COVID19. 

 

Članak 2. 

 

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Služba 

za društvene djelatnosti i stambeno-

komunalne poslove i Služba za gospodarstvo, 

financije i proračun Općine Fojnica. 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

objavljivanja u „Službenim novinama Općine 

Fojnica“. 

PREDSJEDNICA                                                                                        

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                            

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

_____________________________________ 

 

Broj: 01-04-200-6/21 

Fojnica:18. veljače 2021. godine 

 

 

 

PREDSJEDNICA                                                                        

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

_____________________________________ 

 

Broj: 01-04-200-5/21 

Fojnica: 18.02.2021. godine 

 

Na osnovu člana 15. Zakona o principima 

lokalne samouprave F BiH („Službene novine 

F BiH“, broj 49/06), člana 24. Zakona o 

komunalnim djelatnostima („Službene novine 

SBK“, broj: 13/13) i člana 24. Statuta Općine 

Fojnica - Prečišćeni tekst („Službene novine 

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

Fojnica na 2. sjednici, održanoj  18.02.2021. 

godine, donosi 

 

ODLUKU 

o oslobađanju taksi prijevoznika plaćanje 

takse za zauzimanje javne površine na 

području Općine Fojnica 

 

Član 1. 

 

Oslobađaju se plaćanja takse svi taksi 

prijevoznici sa područja Općine Fojnica za 

zauzimanje javne površine namijenjene za 

taksi štandove u periodu od 01.01.2021. 

godine do 31.12.2021. godine, a iz razloga 

izazvanih pandemijom COVID19. 

 

Član 2. 

 

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Služba 

za društvene djelatnosti i stambeno-

komunalne poslove i Služba za privredu, 

finansije i budžet Općine Fojnica. 

 

Član 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

objavljivanja u „Službenim novinama Općine 

Fojnica“. 

PREDSJEDNICA                                                                                

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

_____________________________________ 

 

Broj: 01-04-200-6/21 

Fojnica:18.02.2021.godine 
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Na temelju  članka 2.2. i 2.12. Izbornog 

zakona Bosne i Hercegovine („Službeni 

glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 23/01, 

7/02, 9/02, 20/2, 25/02, 4/04, 20/04, 25/04, 

52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 

33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 17/14 i 31/16), 

članka 7. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, 

broja, imenovanju i razrješenju i obuci 

članova  izbornog povjerenstva osnovne 

izborne jedinice u Bosni i Hercegovini - 

Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i 

Hercegovine“, broj: 29/18 i 36/19) i članka 

24.  Statuta Općine Fojnica - Prečišćeni tekst 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15) Općinsko vijeće Fojnica je na 2. 

sjednici, održanoj  18. veljače 2021. godine 

donosi 

 

ODLUKU 

o objavljivanju  Javnog oglasa za 

imenovanjedva člana Općinskog izbornog 

povjerenstva Fojnica 

 

Članak 1. 

 

Objavljuje se Javni oglas za imenovanje dva 

člana Općinskog izbornog povjerenstva 

Fojnica. 

Članak 2. 

 

Javni oglas iz prethodnog članka ove Odluke 

objavit će se u najmanje jednom dnevnom 

listu koji izlazi na području Bosne i 

Hercegovine, na zvaničnoj web stranici i 

oglasnoj ploči  Općine Fojnica. 

 

Članak 3. 

 

Postupak Javnog oglasa provest će 

Povjerenstvo za izbor i imenovanje 

Općinskog vijeća Fojnica. 

 

Članak 4. 

 

Povjerenstvo za izbor i imenovanje će u roku 

od 7 (sedam) dana od dana zaključenja 

Javnog oglasa utvrditi listu kandidata za 

članove Općinskog izbornog povjerenstva i 

istu dostaviti na nadležno postupanje 

Općinskom vijeću Fojnica. 

 

Članak 5. 

 

 

Na osnovu  člana 2.2. i 2.12. Izbornog zakona 

Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik 

Bosne i Hercegovine“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 

20/2, 25/02, 4/04, 20/04, 25/04, 52/05, 65/05, 

77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 

32/10, 18/13, 17/14 i 31/16), člana 7. 

Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, 

imenovanju i razrješenju i obuci članova  

izborne komisije osnovne izborne jedinice u 

Bosni i Hercegovini - Prečišćeni tekst 

(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, 

broj: 29/18 i 36/19) i člana 24.  Statuta 

Općine Fojnica - Prečišćeni tekst („Službene 

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

vijeće Fojnica je na 2. sjednici, održanoj  

18.02.2021. godine donosi 

 

 

ODLUKU 

o objavljivanju  Javnog oglasa za 

imenovanjedva člana Općinske izborne 

komisije Fojnica 

 

Član 1. 

 

Objavljuje se Javni oglas za imenovanje dva 

člana Općinske izborne komisije Fojnica. 

 

Član 2. 

 

Javni oglas iz prethodnog člana ove Odluke 

objavit će se u najmanje jednom dnevnom 

listu koji izlazi na području Bosne i 

Hercegovine, na zvaničnoj web stranici i 

oglasnoj tabli  općine Fojnica. 

 

Član 3. 

 

Postupak Javnog oglasa provest će Komisija 

za izbor i imenovanje Općinskog vijeća 

Fojnica. 

 

Član 4. 

 

Komisija za izbor i imenovanje će u roku od 7 

(sedam) dana od dana zaključenja Javnog 

oglasa utvrditi listu kandidata za članove 

Općinske izborne komisije i istu dostaviti na 

nadležno postupanje Općinskom vijeću 

Fojnica. 

 

Član 5. 
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Sastavni dio ove Odluke je tekst Javnog 

oglasa, koji će biti objavljen na način utvrđen 

člankom 2. ove Odluke. 

 

Članak 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenje, 

a bit će objavljena u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

_____________________________________ 

 

Broj: 01-04- 200-7/21 

Fojnica: 18. veljače 2021. godine 

 

Na temelju članka 24.  Statuta općine Fojnica 

- Prečišćeni tekst (Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15) i članka 30. stavak 4. I 

člana 80. Poslovnika Općinskog vijeća 

Fojnica („ Službene novine općine Fojnica“, 

br. 2/15) Općinsko vijeće Fojnica na 2. 

sjednici održanoj 18. veljače 2021.godine, 

donosi 

 

ODLUKU 

o objavljivanju Internog oglas 

za izbor i imenovanje vanjskih članova 

radnih tijela Općinskog vijeća Fojnica 

 

Članak 1. 

 

Objavljuje se Interni oglas za izbor i 

imenovanje vanjskih članova radnih tijela 

Općinskog vijeća Fojnica 

 

Članak 2. 

 

Interni oglas iz prethodnog članka potrebno je 

objaviti na web stranici i oglasnoj ploči 

Općine Fojnica. 

Članak 3. 

 

Postupak Internog  oglasa provest će Stručna 

služba Općinskog vijeća Fojnica. 

 

Članak 4. 

 

Konačan prijedlog vanjskih članova utvrđuje 

Kolegi Općinskog vijeća koji dostavlja  

Općinskom vijeću na usvajanje. 

 

Sastavni dio ove Odluke je tekst Javnog 

oglasa, koji će biti objavljen na način utvrđen 

članom 2. ove Odluke. 

 

Član 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenje, 

a bit će objavljena u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                         

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

_____________________________________ 

    

Broj: 01-04- 200-7/21 

Fojnica: 18.02.2021. godine 

 

Na osnovu člana 24.  Statuta općine Fojnica - 

Prečišćeni tekst (Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15) i člana 30. stav 4. i člana 

80.  Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica  

(„Službene novine općine Fojnica“, broj: 

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

održanoj 18.02.2021. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o objavljivanju Internog oglas 

za izbor i imenovanje vanjskih članova 

radnih tijela Općinskog vijeća Fojnica 

 

Član 1. 

 

Objavljuje se Interni oglas za izbor i 

imenovanje vanjskih članova radnih tijela 

Općinskog vijeća Fojnica 

 

Član 2. 

 

Interni oglas iz prethodnog članka potrebno je 

objaviti na web stranici i oglasnoj ploči 

Općine Fojnica. 

 

Član 3. 

 

Postupak Internog  oglasa provest će Stručna 

služba Općinskog vijeća Fojnica. 

 

Član 4. 

 

Konačan prijedlog vanjskih članova utvrđuje 

Kolegi Općinskog vijeća koji dostavlja  

Općinskom vijeću na usvajanje. 
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Članak 5. 

 

Sastavni dio ove Odluke je tekst Internog 

oglasa, koji je potrebno objaviti sukladno 

članku 2. ove Odluke. 

 

Članak 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenje, 

a bit će objavljena u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                         

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                            

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

_____________________________________ 

 

Broj: 01-04-200-8/21 

Fojnica: 18. veljače 2021. godine 

 

Na temelju  članka 55. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju 

(„Službene novine KSB“, broj: 10/17), članka 

25. Uredbe sa zakonskom snagom o 

ustanovama, a u vezi sa Zakonom o 

ministarskim, vladinim i drugim 

imenovanjima Federacije Bosne i 

Hercegovine („Službene novine Federacije 

BiH“, broj: 12/03 i 65/11) i članka 24. Statuta 

Općine Fojnica („Službene novine općine 

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

Fojnica, na 2.sjednici održanoj 18. veljače 

2021. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 

o razrješenje predsjednika Upravnog 

vijeća Javne ustanove za predškolski odgoj 

i prosvjetu djece Fojnica 

 

I. 

 

Zbog podnesene ostavke, Vlado Kuliš 

predsjednik Upravnog vijeća Javne ustanove 

za predškolski odgoj i prosvjetu djece 

Fojnica, imenovan rješenjem Općinskog 

vijeća Fojnica, broj: 01-05-1262-7/19 od 18. 

prosinca 2019. godine, razrješuje se dužnosti 

sa danom 18. veljače 2021. godine. 

 

II. 

 

 

 

 

Član 5. 

 

Sastavni dio ove Odluke je tekst Internog 

oglasa, koji je potrebno objaviti sukladno 

članku 2. ove Odluke. 

 

Član 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenje, 

a bit će objavljena u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                          

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

_____________________________________ 

 

Broj: 01-04-200-8/21 

Fojnica: 18.02.2021. godine 

 

Na osnovu  člana 55. Zakona o predškolskom 

vaspitanju i obrazovanju („Službene novine 

SBK“, broj: 10/17), člana 25. Uredbe sa 

zakonskom snagom o ustanovama, a u vezi sa 

Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim 

imenovanjima Federacije Bosne i 

Hercegovine („Službene novine Federacije 

BiH“, broj: 12/03 i 65/11) i člana 24. Statuta 

Općine Fojnica („Službene novine Općine 

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

Fojnica, na 2. sjednici održanoj 18.02.2021. 

godine, donosi 

 

 

RJEŠENJE 

o razrješenje predsjednika Upravnog 

odbora Javne ustanove za predškolsko 

vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica 

 

I. 

 

Zbog podnesene ostavke, Kuliš Vlado 

predsjednik Upravnog odora Javne ustanove 

za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece 

Fojnica, imenovan rješenjem Općinskog 

vijeća Fojnica, broj: 01-05-1262-7/19 od 

18.12.2019. godine, razrješuje se dužnosti sa 

danom 18.02.2021. godine. 

 

II. 
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Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a bit će objavljeno u 

„Službenim novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                            

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

__________________________________ 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a bit će objavljeno u 

„Službenim novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                            

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

__________________________________ 

Broj: 01-04-200-10/21 

Fojnica: 18. veljače 2021. godine 

 

Na temelju članka 13. Zakona o načelima 

lokalne samouprave u Federaciji Bosne i 

Hercegovine („Službene novine F BiH“, 

broj: 49/06), članka 24. Statuta Općine 

Fojnica - Prečišćeni tekst („Službene 

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

članka 6. Pravilnika o kriterijima za 

dodjelu stipendija („Službene novine 

Općine Fojnica“, broj: 1/20) Općinsko 

vijeće Fojnica, na 2.  sjednici održanoj 18. 

veljače 2021. godine, donosi                                           

                                                    

RJEŠENJE 

o imenovanju Povjerenstva za 

provođenje natječaja za dodjelu 

stipendija redovitim studentima Općine 

Fojnica  u akademskoj 2020/2021. godini 

 

I. 

 

Imenuje se Povjerenstvo  za provođenje 

natječaja za dodjelu stipendija  redovitim 

studentima Općine Fojnica  u akademskoj 

2020/2021. godini, u sastavu: 

 

1.Branko Stanić, član 

2.Munir Softić, član 

3.Ana Marija Duno, član 

4.Selvedina Kurta, član 

5.Aida Hadžić, član 

 

II. 

 

Mandat predsjednika i članova 

Povjerenstva za provođenje natječaja za 

dodjelu stipendija redovnim studentima 

Općine Fojnica traje do isteka mandata 

vijećnika Općinskog vijeća Fojnica. 

 

III. 

 

Broj: 01-04-200-10/21 

Fojnica: 18.02.2021. godine 

 

Na osnovu člana 13. Zakona o principima 

lokalne samouprave u Federaciji Bosne i 

Hercegovine („Službene novine F BiH“, 

broj: 49/06), člana 24. Statuta Općine 

Fojnica - Prečišćeni tekst („Službene 

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

6. Pravilnika o kriterijima za dodjelu 

stipendija („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 1/20) Općinsko vijeće 

Fojnica, na 2. sjednici održanoj 

18.02.2021. godine, donosi 

                                                                                                  

RJEŠENJE 

o imenovanju Komisije za provođenje 

konkursa za dodjelu stipendija 

redovnim studentima Općine Fojnica  u 

akademskoj 2020/2021. godini 

 

I. 

 

Imenuje se Komisiju  za provođenje 

konkursa za dodjelu stipendija  redovnim 

studentima Općine Fojnica  u akademskoj 

2020/2021. godini, u sastavu: 

 

1.Stanić Branko, član 

2.Softić Munir, član 

3.Duno Ana Marija, član 

4.Kurta Selvedina, član 

5.Hadžić Aida, član 

 

II. 

 

Mandat predsjednika i članova Komisije za 

provođenje natječaja za dodjelu stipendija 

redovnim studentima Općine Fojnica traje 

do isteka mandata vijećnika Općinskog 

vijeća Fojnica. 

 

III. 
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Zadatak Povjerenstva iz točke I. ovog 

Rješenja je  da po raspisanom natječaju 

provede postupak za dodjelu stipendija 

Općine Fojnica u akademskoj 2020/2021. 

godini, sukladno Pravilniku o kriterijima 

za dodjelu stipendija, broj: 01-04-219-

11/20 od 20. veljače 2020. godine i Odluci 

o izmjeni  Pravilnika o kriterijima za 

dodjelu stipendija, broj: 01-04-833-4/20 od 

2. srpnja 2020. godine. 

 

IV. 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

a bit će objavljeno u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                              

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

__________________________________ 

 

Zadatak Komisije iz tačke I. ovog Rješenja 

je da po raspisanom konkursu provede 

postupak za dodjelu stipendija Općine 

Fojnica u akademskoj 2020/2021. godini, u 

skladu sa Pravilnikom o kriterijima za 

dodjelu stipendija, broj: 01-04-219-11/20 

od 20.02.2020. godine i Odlukom o 

izmjeni  Pravilnika o kriterijima za dodjelu 

stipendija, broj: 01-04-833-4/20 od 

02.07.2020. godine. 

 

IV. 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

a bit će objavljeno u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                 

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

__________________________________ 

Broj: 01-04-200-9/21 

Fojnica: 18. veljače 2021. 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 2. sjednici 

održanoj 18. veljače 2021. godine, donosi 

                                                                                                                                    

ZAKLJUČAK 

 

I. 

 

Općinsko vijeće Fojnica zadužuje 

Općinskog načelnika da pokrene i provede 

proceduru Javnog oglasa za upražnjeno 

mjesto 1 (jednog) člana u Upravno vijeće 

Javne ustanove za predškolski odgoj i 

prosvjetu djece Fojnica, sukladno 

pozitivnim zakonskim propisima.  

 

                 

 

 

Broj: 01-04-200-9/21 

Fojnica: 18.02.2021. 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 2. sjednici održanoj 

18.02.2021. godine, donosi 

                                                                                                                                   

ZAKLJUČAK 

 

I. 

 

Općinsko vijeće Fojnica zadužuje 

Općinskog načelnika da pokrene i provede 

proceduru Javnog oglasa za upražnjeno 

mjesto 1 (jednog) člana u Upravnom 

odboru  Javne ustanove za predškolsko 

vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica, u 

skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.  
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II. 

 

Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a bit će objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                          

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                           

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

__________________________________ 

 

II. 

 

Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a bit će objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                               

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

__________________________________                           

Broj: 01-04-200-12/21 

Fojnica: 18. veljače 2021. godine                                                                                      

 

Na temelju članka 24. Statuta Općine 

Fojnica – Prečišćeni tekst  („Službene 

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

članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća 

Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene 

novine Općine Fojnica“, broj: 2/15), 

razmatrajući Informaciju o reorganizacije  

radnih procesa i sistematizaciji radnih 

mjesta u Lječilištu „Reumal“ Fojnica, 

Općinsko vijeće Fojnica na 2. sjednici, 

održanoj 18. veljače 2021. godine, donosi 

 

ZAKLJUČKE 

 

 

I.Općinsko vijeće Fojnica, 

 

1.Prihvaća informaciju o provedenim 

aktivnostima reorganizacije poslovanja i 

sistematizacije radnih mjesta u Lječilištu 

„Reumal“ Fojnica, broj: 1/2-872/21 od 

12.02.2021. godine. 

 

2.Podržava sve aktivnosti koje su do 

današnjeg dana poduzete u cilju 

stabilizacije poslovanja i očuvanja 

državnog kapitala sukladno zaključku 

Općinskog vijeća Fojnica, broj: 02-04-833-

17/20 od 2. srpnja 2020. godine. 

Broj: 01-04-200-12/21 

Fojnica: 18.02.2021. 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 reorganizacije  radnih 

procesa i sistematizaciji radnih mjesta u 

Lječilištu „Reumal“ Fojnica, Općinsko 

vijeće Fojnica na 2. sjednici, održanoj 

18.02.2021. godine, donosi 

 

ZAKLJUČKE 

 

 

I.Općinsko vijeće Fojnica, 

 

1.Prihvata informaciju o provedenim 

aktivnostima reorganizacije poslovanja i 

sistematizacije radnih mjesta u Lječilištu 

„Reumal“ Fojnica, broj: 1/2-872/21 od 

12.02.2021. godine. 

 

2.Podržava sve aktivnosti koje su do 

današnjeg dana poduzete u cilju 

stabilizacije poslovanja i očuvanja 

državnog kapitala u skladu sa zaključkom 

Općinskog vijeća Fojnica, broj: 02-04-833-

17/20 od 02.07.2020. godine.

 

3.Traži od uprave „Lječilišta” Reumal 

Fojnica da prilikom budućeg zapošljavanja 

vodi računa da prioritet imaju radnici koji 

su proglaše ni tehnološkim viškom u 

3.Traži od Uprave „Lječilišta” Reumal 

Fojnica da prilikom budućeg zapošljavanja 

vodi računa da prioritet imaju radnici koji 

su proglašeni tehnološkim viškom u 
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procesu reorganizacije poslovanja, 

sukladno važećim zakonskim propisima. 

 

II. Zaključci stupaju na snagu danom 

donošenja, a bit će objavljeni  u 

„Službenim novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                   

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                           

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

__________________________________ 

 

 

procesu reorganizacije poslovanja, u 

skladu sa važećim zakonskim propisima. 

 

II. Zaključci stupaju na snagu danom 

donošenja, a biti će objavljeni  u 

„Službenim novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                        

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

__________________________________

Broj:  01-04-299-11/21 

Fojnica: 18.02.2021. godine 

 

Na temelju članka 13. Zakona o načelima 

lokalne samouprave  u Federaciji BiH 

(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 

49/06 i 51/09),  članka 24. Statuta općine 

Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene 

novine općine Fojnica“, broj: 2/15) i 

članka 45. Poslovnika Općinskog vijeća 

Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene 

novine općine Fojnica“, broj: 2/15), a na 

prijedlog Kolegija Općinskog vijeća 

Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica na 2. 

sjednici, održanoj  18.02.2021. godine, 

donosi                                                                                                                       

PROGRAM RADA 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA  

ZA 2021. GODINU 

 

I. UVODNI DIO 

 

Programom rada Općinskog vijeća Fojnica 

utvrđuju se temeljni zadaci i pitanja o 

kojima će Općinsko vijeće Fojnica 

raspravljati na sjednicama u 2021. godini, 

na temelju Ustava, Zakona o lokalnoj 

samoupravi, drugih zakona i podzakonskih 

propisa, Statuta općine Fojnica i 

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica. 

 

Osim utvrđenih zadataka i  pitanja za 

razmatranje na sjednicama Općinskog 

vijeća, vijećnici će moći davati inicijative 

za razmatranje i drugih zadataka i pitanja, 

koja su aktualna na području općine 

Fojnica i značajna za ostvarivanje  

Broj: 01-04-200-11/21 

Fojnica: 18.02.2021. godine 

 

Na osnovu člana 13. Zakona o principima 

lokalne samouprave  u Federaciji BiH 

(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 

49/06 i 51/09),  člana 24. Statuta općine 

Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene 

novine općine Fojnica“, broj: 2/15) i člana 

45. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – 

Prečišćeni tekst („Službene novine općine 

Fojnica“, broj: 2/15), a na prijedlog 

Kolegija Općinskog vijeća Fojnica, 

Općinsko vijeće Fojnica na 2. sjednici, 

održanoj  18.02.2021. godine, donosi                                                                                                                       

 

PROGRAM RADA 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA  

ZA 2021. GODINU 

 

I. UVODNI DIO 

 

Programom rada Općinskog vijeća Fojnica 

utvrđuju se osnovni zadaci i pitanja o 

kojima će Općinsko vijeće Fojnica 

raspravljati na sjednicama u 2021. godini, 

na osnovu Ustava, Zakona o lokalnoj 

samoupravi, drugih zakona i podzakonskih 

propisa, Statuta općine Fojnica i 

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica. 

 

Osim utvrđenih zadataka i  pitanja za 

razmatranje na sjednicama Općinskog 

vijeća, vijećnici će moći davati inicijative 

za razmatranje i drugih zadataka i pitanja, 

koja su aktualna na području općine 

Fojnica i značajna za ostvarivanje
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društvenog života građana, a koja su u 

nadležnosti Općine, odnosno Općinskog 

vijeća. 

Dakle, Program rada ostaje otvoren za sve 

inicijative i prijedloge, koji su značajni i za 

građane i za druge zainteresirane subjekte. 

Bitno je istaći da će realizacija Program rada 

Općinskog vijeća uglavnom  zavisiti od 

aktivnosti  obrađivača, zadataka i pitanja. 

Programom rada Općinskog vijeća Fojnica za 

2021. godinu su utvrđeni predlagatelji i 

obrađivači pripreme materijala, pitanja koja se 

stavljaju na razmatranje, kao i vrijeme 

realizacije  pojedinih pitanja, kako slijedi: 

 

društvenog života građana, a koja su u 

nadležnosti Općine, odnosno Općinskog 

vijeća. 

Dakle, Program rada ostaje otvoren za sve 

inicijative i prijedloge, koji su značajni i za 

građane i za druge zainteresirane subjekte. 

Bitno je istaći da će realizacija Program rada 

Općinskog vijeća uglavnom  zavisiti od 

aktivnosti  obrađivača, zadataka i pitanja. 

Programom rada Općinskog vijeća Fojnica za 

2021. godinu su utvrđeni predlagači i 

obrađivači pripreme materijala, pitanja koja se 

stavljaju na razmatranje, kao i vrijeme 

realizacije  pojedinih pitanja, kako slijedi: 

II. SADRŽAJ PROGRAMA RADA 

 

1. ODLUKA O UTVRĐIVANJU 

PROSJEČNE KONAČNE GRAĐEVINSKE 

CIJENE  ZA m2 KORISNE STAMBENE 

POVRŠINE  

Obrađivač: Služba za urbanizam, građenje, 

katastar i imovinsko – pravne poslove 

Predlagatelj: Općinski načelnik 

 

2. ODLUKA O USVAJANJU IZMJENE  

REGULACIJSKOG PLANA UŽEG 

URBANOG PODRUČJA „POSLOVNO 

TURISTIČKE  ZONE“ U FOJNICI 

Obrađivač: Služba za urbanizam, građenje, 

katastar i imovinsko-pravne poslove 

Predlagatelj: Općinski načelnik 

 

3.  IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU 

JAVNE USTANOVE LJEKARNA-

APOTEKA FOJNICA ZA 2020. GODINU I 

PROGRAM RADA ZA 2021. GODINU 

Obrađivač: Ravnatelj javne ustanove 

Predlagač: Predsjednik upravnog vijeća 

 

4. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU 

LJEČILIŠTA „REUMAL“ FOJNICA ZA 

2020. GODINU I PROGRAM RADA ZA 

2021. GODINU 

Obrađivač: Ravnatelj javne ustanove 

Predlagatelj: Predsjednik upravnog vijeća 

 

II. SADRŽAJ PROGRAMA RADA 

 

 

1. ODLUKA O UTVRĐIVANJU 

PROSJEČNE KONAČNE GRAĐEVINSKE 

CIJENE  ZA m2  KORISNE STAMBENE 

POVRŠINE  

Obrađivač: Služba za urbanizam, građenje, 

katastar i imovinsko – pravne poslove 

Predlagač: Općinski načelnik 

 

2. ODLUKA O USVAJANJU IZMJENE  

REGULACIONOG PLANA UŽEG 

URBANOG PODRUČJA „POSLOVNO 

TURISTIČKE  ZONE“ U FOJNICI 

Obrađivač: Služba za urbanizam, građenje, 

katastar i imovinsko-pravne poslove 

Predlagač: Općinski načelnik 

 

3.  IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU 

JAVNE USTANOVE LJEKARNA-

APOTEKA FOJNICA ZA 2020. GODINU I 

PROGRAM RADA ZA 2021. GODINU 

Obrađivač: Direktor javne ustanove 

Predlagač: Predsjednik upravnog odbora 

 

4. IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU 

LJEČILIŠTA „REUMAL“ FOJNICA ZA 

2020. GODINU I PROGRAM RADA ZA 

2021. GODINU 

Obrađivač: Direktor javne ustanove 

Predlagač: Predsjednik upravnog odbora 

5. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU 

JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA 

FOJNICA ZA 2020. GODINU I PROGRAM 

RADA ZA 2021. GODINU 

5. IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU 

JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA 

FOJNICA ZA 2020. GODINU I PROGRAM 

RADA ZA 2021. GODINU 

PRVI KVARTAL  

(01.01.2021. – 31.03.2021.) 
PRVI KVARTAL  

(01.01.2021. – 31.03.2021.) 
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Obrađivač: Ravnatelj  javne ustanove 

Predlagatelj: Predsjednik upravnog odbora 

 

6. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU 

JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA 

„ŠĆONA“ D.O.O. FOJNICA ZA 2020. 

GODINU I PROGRAM RADA ZA 2021. 

GODINU 

Obrađivač: Ravnatelj JKP „Šćona“ d.o.o. 

Fojnica 

Predlagatelj: Predsjednik Nadzornog odbora 

 

7. PLAN AKTIVNOSTI I FINANCIJSKI 

PLAN UPRAVLJANJA SPOMENIKOM 

PRIRODE „PROKOŠKO JEZERO“ ZA 2021. 

GODINU 

Obrađivač: Javno komunalno poduzeće 

„Šćona“  

Predlagatelj: Javno komunalno poduzeće 

„Šćona“ 

 

8. IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG 

NAČELNIKA I SLUŽBI ZA UPRAVU ZA 

2020. GODINU I PROGRAM RADA ZA 

2021. GODINU 

Obrađivač: Općinski načelnik i službe za 

upravu 

Predlagatelj: Općinski načelnik 

 

9. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI  PROGRAMA 

RADA OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA ZA 

2020. GODINU  

Obrađivač: Predsjednik i tajnik Općinskog 

vijeća 

Predlagatelj: Kolegij Općinskog vijeća 

 

10. IZVJEŠĆE O RADU RADNIH TIJELA 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA ZA 2020. 

GODINU 

Obrađivač: Radno tijelo Općinskog vijeća 

Predlagač: Predsjednik radnog tijela 

 

Obrađivač: Direktor  javne ustanove 

Predlagač: Predsjednik upravnog odbora 

 

6. IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU 

JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA 

„ŠĆONA“ D.O.O. FOJNICA ZA 2020. 

GODINU I PROGRAM RADA ZA 2021. 

GODINU 

Obrađivač: Direktor JKP „Šćona“ d.o.o. 

Fojnica 

Predlagač: Predsjednik Nadzornog odbora 

 

7. PLAN AKTIVNOSTI I FINANSIJSKI 

PLAN UPRAVLJANJA SPOMENIKOM 

PRIRODE „PROKOŠKO JEZERO“ ZA 2021. 

GODINU 

Obrađivač: Javno komunalno preduzeće 

„Šćona“  

Predlagač: Javno komunalno preduzeće 

„Šćona“ 

 

8. IZVJEŠTAJ O RADU OPĆINSKOG 

NAČELNIKA I SLUŽBI ZA UPRAVU ZA 

2020. GODINU I PROGRAM RADA ZA 

2021. GODINU 

Obrađivač: Općinski načelnik i službe za 

upravu 

Predlagač: Općinski načelnik 

 

9. IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI  

PROGRAMA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA 

FOJNICA ZA 2020. GODINU  

Obrađivač: Predsjednik i sekretar Općinskog 

vijeća 

Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća 

 

10. IZVJEŠTAJ O RADU RADNIH TIJELA 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA ZA 2020. 

GODINU 

Obrađivač: Radno tijelo Općinskog vijeća 

Predlagač: Predsjednik radnog tijela 

 

11. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OPĆINE FOJNICA ZA 2020. GODINU 

Obrađivač: Služba za  gospodarstvo, financije i 

proračun 

Predlagatelj: Općinski načelnik 

 

12. INFORMACIJA O RADU OSNOVNE 

ŠKOLE „MUHSIN RIZVIĆ“ FOJNICA ZA 

ŠKOLSKU 2019./2020. GODINU 

Obrađivač: Ravnatelj škole 

Predlagatelj: Ravnatelj škole 

 

11. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA 

OPĆINE FOJNICA ZA 2020. GODINU 

Obrađivač: Služba za privredu, finansije i 

budžet 

Predlagač: Općinski načelnik 

 

12. INFORMACIJA O RADU OSNOVNE 

ŠKOLE „MUHSIN RIZVIĆ“ FOJNICA ZA 

ŠKOLSKU 2019./2020. GODINU 

Obrađivač: Direktor škole 

Predlagač: Direktor škole 
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13. INFORMACIJA O RADU  OSNOVNE 

ŠKOLE „IVAN GORAN KOVAČIĆ“ 

FOJNICA ZA ŠKOLSKU 2019./2020. 

GODINU 

Obrađivač: Ravnatelj škole 

Predlagatelj: Ravnatelj škole 

 

14. INFORMACIJA O RADU  SREDNJE 

MJEŠOVITE ŠKOLE „ZIJAH 

DIZDAREVIĆ“ FOJNICA ZA ŠKOLSKU 

2019./2020. GODINU 

Obrađivač: Ravnatelj škole 

Predlagatelj: Ravnatelj škole 

 

 

1. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI 

REGULACIJSKOG PLANA FOJNICA 

Obrađivač: Služba za urbanizam, građenje, 

katastar i imovinsko - pravne poslove 

Predlagatelj: Općinski načelnik 

 

2. IZVJEŠĆE O RADU MJESNIH 

ZAJEDNICA OPĆINE FOJNICA ZA 2020. 

GODINU 

Obrađivač: Savjet Mjesne zajednice, 

predsjednik Mjesne zajednice i Služba za opću 

upravu, boračko-invalidsku zaštitu, društvene 

djelatnosti i stambeno-komunalne poslove 

Predlagatelj: Vijeće Mjesne zajednice 

 

3. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  BUDŽETA 

OPĆINE FOJNICA ZA PERIOD I. – III. 

2021. GODINE 

Obrađivač: Služba za  gospodarstvo, financije i 

proračun 

Predlagatelj: Općinski načelnik 

 

4. INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI 

NA PODRUČJU OPĆINE FOJNICA ZA 

2020. GODINU 

Obrađivač: Policijska uprava Kiseljak – 

Policijska postaja Fojnica 

Predlagatelj: Komandir Policijske postaje 

Fojnica 

 

5. INFORMACIJA ZAVODA ZA 

ZAPOŠLJAVANJE FOJNICA ZA 2020. 

GODINU 

Obrađivač: Služba za zapošljavanje KSB -  

Ispostava Fojnica 

Predlagač: Šef  Zavoda za zapošljavanje Fojnica 

13. INFORMACIJA O RADU  OSNOVNE 

ŠKOLE „IVAN GORAN KOVAČIĆ“ 

FOJNICA ZA ŠKOLSKU 2019./2020. 

GODINU 

Obrađivač: Direktor škole 

Predlagač: Direktor škole 

 

14. INFORMACIJA O RADU  SREDNJE 

MJEŠOVITE ŠKOLE „ZIJAH 

DIZDAREVIĆ“ FOJNICA ZA ŠKOLSKU 

2019./2020. GODINU 

Obrađivač: Direktor škole 

Predlagač: Direktor škole 

 

 

DRUGI KVARTAL   

(01.04.2021. – 30.06.2021.) 

 

1. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI 

REGULACIONOG PLANA FOJNICA 

Obrađivač: Služba za urbanizam, građenje, 

katastar i imovinsko - pravne poslove 

Predlagač: Općinski načelnik 

 

2. IZVJEŠTAJ O RADU MJESNIH 

ZAJEDNICA OPĆINE FOJNICA ZA 2020. 

GODINU 

Obrađivač: Savjet Mjesne zajednice, 

predsjednik Mjesne zajednice i Služba za opću 

upravu, boračko-invalidsku zaštitu, društvene 

djelatnosti i stambeno-komunalne poslove 

Predlagač: Savjet Mjesne zajednice 

 

3. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  BUDŽETA 

OPĆINE FOJNICA ZA PERIOD I. – III. 

2021. GODINE 

Obrađivač: Služba za privredu, finansije i 

budžet 

Predlagač: Općinski načelnik 

 

4. INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI 

NA PODRUČJU OPĆINE FOJNICA ZA 

2020. GODINU 

Obrađivač: Policijska uprava Kiseljak – 

Policijska stanica Fojnica 

Predlagač: Komandir Policijske stanice 

Fojnica 

 

5. INFORMACIJA O RADU BIROA ZA 

ZAPOŠLJAVANJE FOJNICA ZA 2020. 

GODINU 

Obrađivač: Služba za zapošljavanje SBK -  

Ispostava Fojnica 

Predlagač: Šef  Biroa za zapošljavanje Fojnica 

DRUGI KVARTAL 

(01.04.2021. – 30.06.2021.) 
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1. INFORMACIJA O STANJU U ŠUMAMA 

NA PODRUČJU OPĆINE FOJNICA  ZA 

2020. GODINU 

Obrađivač: Upravnik Šumarije Fojnica  

Predlagatelj: Šumsko gospodarsko  društvo 

KSB – Šumarija Fojnica 

 

2. IZVJEŠĆE  O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OPĆINE FOJNICA ZA PERIOD I. - VI. 2020. 

GODINE 

Obrađivač: Služba za  gospodarstvo, financije i 

proračun 

Predlagatelj: Općinski načelnik 

 

3. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU  

JAVNE USTANOVE ZA PREDŠKOLSKI 

ODGOJ  I PROSVJETU DJECE FOJNICA 

ZA 2020./2021. GODINU I PROGRAM 

RADA ZA 2021./2022. GODINU 

Obrađivač: Ravnatelj Javne ustanove  

Predlagatelj: Predsjednik Upravnog vijeća 

 

4. INFORMACIJA O RADU OSNOVNE 

ŠKOLE „MUHSIN RIZVIĆ“ FOJNICA ZA 

ŠKOLSKU 2020./2021. GODINU 

Obrađivač: Ravnatelj škole 

Predlagatelj: Ravnatelj škole 

 

5. INFORMACIJA O RADU  OSNOVNE 

ŠKOLE „IVAN GORAN KOVAČIĆ“ 

FOJNICA ZA ŠKOLSKU 2020./2021. 

GODINU 

Obrađivač: Ravnatelj škole 

Predlagatelj: Ravnatelj škole 

 

6. INFORMACIJA O RADU  SREDNJE 

MJEŠOVITE ŠKOLE „ZIJAH 

DIZDAREVIĆ“ FOJNICA ZA ŠKOLSKU 

2020./2021. GODINU 

Obrađivač: Ravnatelj škole 

Predlagatelj: Ravnatelj škole 

 

7. IZVJEŠĆE  O RADU I POSLOVANJU  

VATROGASNOG  DRUŠTVA FOJNICA ZA 

2019. GODINU I PROGRAM RADA ZA 

2020. GODINU  

Obrađivač: Vatrogasno društvo Fojnica 

Predlagatelj: Predsjednik Vatrogasnog društva 

 

 

 

TREĆI KVARTAL (01.07.2021 – 

30.09.2021.) 

 

1. INFORMACIJA O STANJU U ŠUMAMA 

NA PODRUČJU OPĆINE FOJNICA  ZA 

2020. GODINU 

Obrađivač: Upravnik Šumarije Fojnica  

Predlagač: Šumsko privredno društvo SBK – 

Šumarija Fojnica 

 

2. IZVJEŠTAJ  O IZVRŠENJU BUDŽETA 

OPĆINE FOJNICA ZA PERIOD I. - VI. 2020. 

GODINE 

Obrađivač: Služba za  privredu, finansije i  

budžet 

Predlagač: Općinski načelnik 

 

3. IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU  

JAVNE USTANOVE ZA PREDŠKOLSKO 

VASPITANJE I OBRAZOVANJE DJECE 

FOJNICA ZA 2020./2021. GODINU I 

PROGRAM RADA ZA 2021./2022. GODINU 

Obrađivač: Direktor Javne ustanove  

Predlagač: Predsjednik Upravnog odbora 

 

4. INFORMACIJA O RADU OSNOVNE 

ŠKOLE „MUHSIN RIZVIĆ“ FOJNICA ZA 

ŠKOLSKU 2020./2021. GODINU 

Obrađivač: Direktor škole 

Predlagač: Direktor škole 

 

5. INFORMACIJA O RADU  OSNOVNE 

ŠKOLE „IVAN GORAN KOVAČIĆ“ 

FOJNICA ZA ŠKOLSKU 2020./2021. 

GODINU 

Obrađivač: Direktor škole 

Predlagač: Direktor škole 

 

6. INFORMACIJA O RADU  SREDNJE 

MJEŠOVITE ŠKOLE „ZIJAH 

DIZDAREVIĆ“ FOJNICA ZA ŠKOLSKU 

2020./2021. GODINU 

Obrađivač: Direktor škole 

Predlagač: Direktor škole 

 

7. IZVJEŠTAJ  O RADU I POSLOVANJU  

VATROGASNOG  DRUŠTVA FOJNICA ZA 

2019. GODINU I PROGRAM RADA ZA 

2020. GODINU  

Obrađivač: Vatrogasno društvo Fojnica 

Predlagač: Predsjednik Vatrogasnog društva 

 

TREĆI KVARTAL (01.07.2021 – 

30.09.2021.) 
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1. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OPĆINE FOJNICA ZA PERIOD  I. - IX. 

2021. GODINE 

Obrađivač: Služba za gospodarstvo, financije i 

proračun 

Predlagatelj: Općinski načelnik 

 

2.NACRT PRORAČUNA OPĆINE FOJNICA 

ZA PERIOD  I. – XII. 2022. GODINE 

Obrađivač: Služba za gospodarstvo, financije i 

proračun 

Predlagatelj: Općinski načelnik 

 

3. PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE 

FOJNICA ZA PERIOD  I. – XII. 2022. 

GODINE 

Obrađivač: Služba za gospodarstvo, financije i 

proračun 

Predlagatelj: Općinski načelnik 

 

4. ODLUKA O IZVRŠAVANJU 

PRORAČUNA OPĆINE FOJNICA ZA 

PERIOD I. – XII. 2022. GODINE 

Obrađivač: Služba za gospodarstvo, financije i 

proračun 

Predlagatelj: Općinski načelnik 

 

5. PRORAČUNSKI KALENDAR OPĆINE 

FOJNICA ZA PERIOD  I. – XII. 2022. 

GODINE 

Obrađivač: Služba za privredu, finansije i 

budžet 

Predlagatelj: Općinski načelnik 

 

6. PROGRAM RADA OPĆINSKOG 

NAČELNIKA I OPĆINSKIH SLUŽBI ZA 

2022. GODINU 

Obrađivač: Općinski načelnik i općinske 

službe 

Predlagatelj: Općinski načelnik 

 

7. PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA 

FOJNICA ZA 2022. GODINU 

Obrađivač: Predsjednik i tajnik Općinskog 

vijeća Fojnica 

Predlagatelj: Predsjednik i Kolegij Općinskog 

vijeća 

 

 

 

1. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA 

OPĆINE FOJNICA ZA PERIOD  I. - IX. 

2021. GODINE 

Obrađivač: Služba za privredu, finansije i 

budžet 

Predlagač: Općinski načelnik 

 

2. NACRT BUDŽETA OPĆINE FOJNICA 

ZA PERIOD  I. – XII. 2022. GODINE 

Obrađivač: Služba za  privredu, finansije i 

budžet 

Predlagač: Općinski načelnik 

 

3. PRIJEDLOG BUDŽETA OPĆINE 

FOJNICA ZA PERIOD  I. – XII. 2022. 

GODINE 

Obrađivač: Služba za privredu, finansije i 

budžet 

Predlagač: Općinski načelnik 

 

4. ODLUKA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA 

OPĆINE FOJNICA ZA PERIOD I. – XII. 

2022. GODINE 

Obrađivač: Služba za privredu, finansije i 

budžet 

Predlagač: Općinski načelnik 

 

5. BUDŽETSKI KALENDAR OPĆINE 

FOJNICA ZA PERIOD  I. – XII. 2022. 

GODINE 

Obrađivač: Služba za privredu, finansije i 

budžet 

Predlagač: Općinski načelnik 

 

6. PROGRAM RADA OPĆINSKOG 

NAČELNIKA I OPĆINSKIH SLUŽBI ZA 

2022. GODINU 

Obrađivač: Općinski načelnik i općinske 

službe 

Predlagač: Općinski načelnik 

 

7. PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA 

FOJNICA ZA 2022. GODINU 

Obrađivač: Predsjednik i sekretar Općinskog 

vijeća Fojnica 

Predlagač: Predsjednik i Kolegij Općinskog 

vijeća 

 

ČETVRTI KVARTAL (01.10.2021. – 

31.12.2021.) 

ČETVRTI KVARTAL (01.10.2021. – 

31.12.2021.) 
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III. OSTALA  PITANJA 

 

Pored konkretno utvrđenih zadataka, Općinsko 

vijeće će razmatrati i odlučivati o drugim 

pitanjima, kao što su: 

- donošenje odluka i drugih akata u skladu sa 

zakonom i propisima, 

- izbori i imenovanja, 

- davanje suglasnosti i mišljenja sukladno 

zakonskim propisima,odlukama i odredbama 

statuta. 

Nositelji izrade materijala i pitanja dužni su ih 

izraditi blagovremeno,  sukladno Poslovniku 

Općinskog vijeća, vodeći računa o kvaliteti, 

točnosti i sadržajnosti podataka, te ukazati na 

bitna pitanja i probleme u pojedinim 

područjima, sa prijedlozima za njihovo 

rješavanje. 

U pripremi i utvrđivanju dnevnog reda  

sjednica Općinskog vijeća potrebno je 

obezbijediti potpunu koordinaciju predsjednika 

Općinskog vijeća i predsjednika klubova, 

odnosno redovno održavati sastanke Kolegija 

Općinskog vijeća. 

Svoj Program rada Općinsko vijeće će, kao 

predstavničko tijelo građana, realizirati 

održavanjem redovitih i tematskih sjednica, a 

po ukazanoj potrebi i izvanrednih, na kojima 

će razmatrati i donositi odluke, zaključke i 

druge akte iz svoje nadležnosti. 

Predsjednik Općinskog vijeća i Kolegij 

Općinskog vijeća stara se i prati realizaciju 

Programa rada Vijeća. 

 

IV. OBJAVLJIVANJE PROGRAMA 

RADA 

 

 Ovaj  Program rada nakon što bude usvojen na 

sjednici  Općinskog vijeća bit će objavljen u 

„Službenim novinama općine Fojnica“.  

 

 

PREDSJEDNICA                                                                              

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

____________________________________                                               

III. OSTALA  PITANJA 

 

Pored konkretno utvrđenih zadataka, Općinsko 

vijeće će razmatrati i odlučivati o drugim 

pitanjima, kao što su: 

- donošenje odluka i drugih akata u skladu sa 

zakonom i propisima, 

- izbori i imenovanja, 

- davanje saglasnosti i mišljenja u skladu sa 

zakonskim propisima,odlukama i odredbama 

statuta. 

Nosioci izrade materijala i pitanja dužni su ih 

izraditi blagovremeno, u skladu sa 

Poslovnikom Općinskog vijeća, vodeći računa 

o kvaliteti, tačnosti i sadržajnosti podataka, te 

ukazati na bitna pitanja i probleme u pojedinim 

područjima, sa prijedlozima za njihovo 

rješavanje. 

U pripremi i utvrđivanju dnevnog reda  

sjednica Općinskog vijeća potrebno je 

obezbijediti potpunu koordinaciju predsjednika 

Općinskog vijeća i predsjednika klubova, 

odnosno redovno održavati sastanke Kolegija 

Općinskog vijeća. 

Svoj Program rada Općinsko vijeće će, kao 

predstavničko tijelo građana, realizirati 

održavanjem redovnih i tematskih sjednica, a 

po ukazanoj potrebi i vanrednih, na kojima će 

razmatrati i donositi odluke, zaključke i druge 

akte iz svoje nadležnosti. 

Predsjednik Općinskog vijeća i Kolegij 

Općinskog vijeća stara se i prati realizaciju 

Programa rada Vijeća. 

 

IV. OBJAVLJIVANJE PROGRAMA 

RADA 

 

 Ovaj  Program rada nakon što bude usvojen na 

sjednici  Općinskog vijeća bit će objavljen u 

„Službenim novinama općine Fojnica“. 

 

 

PREDSJEDNICA                                                                                    

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

_____________________________________
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