
BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON 
OPĆINA FOJNICA 

 
 

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

O P Ć I N E   F O J N I C A 
 

 

BROJ: 2 
24.04.2018. godine 

F O J N I C A 
GODINA  2018. 

 

Broj: 01-05-537-4/18 
Fojnica: 19. travnja 2018. godine 
                                
Na temelju članka 66. Zakona o građevinskom 
zemljištu („Službene novine F BiH“, broj: 25/03) i 
članka 24. Statuta Općine Fojnica - Prečišćeni 
tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 
2/15), Općinsko vijeće Fojnica na  12. sjednici, 
održanoj 19.04.2018. godine, donosi  
 

ODLUKU 
o utvrđivanju prosječne konačne građevinske 

cijene m2 korisne stambene površine 
 

Članak 1.  
 

Ovom Odlukom utvrđuje se da je prosječna 
građevinska cijena m2 korisne stambene površine 
na području Općine Fojnica u 2017. godini 
iznosila 500 KM. 

Članak 2. 
 

Prosječna konačna građevinska cijena m2 iz 
prethodnog članka ove Odluke, valorizuje se u 
tijeku godine svaka tri mjeseca, na temelju 
indeksa rasta cijena građevinskih radova u 
visokogradnji i niskogradnji. 
 

Članak 3. 
 

Prosječna konačna cijena služi kao temelj za 
utvrđivanje visine rente, odnosno  uređenja 
građevinskog zemljišta za 2018. godinu. 

 
Članak 4. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
donošenja, i bit će objavljena u „Službenim 
novinama Općine Fojnica“. 
 

PREDSJEDNIK                                                                                         
OPĆINSKOG VIJEĆA    FOJNICA                                                                                                             

Branko Stanić, v.r.                                             
________________________________________ 

Broj: 01-05-537-4/18 
Fojnica: 19.04.2018. godine 
                                
Na osnovu člana 66. Zakona o građevinskom 
zemljištu („Službene novine F BiH“, broj: 25/03) i 
člana 24. Statuta Općine Fojnica - Prečišćeni tekst 
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 2/15), 
Općinsko vijeće Fojnica na 12.  sjednici, održanoj 
19.04.2018. godine, donosi  
 

ODLUKU 
o utvrđivanju prosječne konačne građevinske 

cijene m2 korisne stambene površine 
 

Član 1.  
 

Ovom Odlukom utvrđuje se da je prosječna 
građevinske cijena m2 korisne stambene površine 
na području Općine Fojnica u 2017. godini 
iznosila 500 KM. 

Član 2. 
 

Prosječna konačna građevinska cijena m2 iz 
prethodnog člana ove Odluke, valorizuje se u toku 
godine svaka tri mjeseca, na osnovu indeksa rasta 
cijena građevinskih radova u visokogradnji i 
niskogradnji. 
 

Član 3. 
 

Prosječna konačna cijena služi kao osnov za 
utvrđivanje visine rente, odnosno uređenja 
građevinskog zemljišta za 2018. godinu. 

 
Član 4. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
donošenja, i bit će objavljena u „Službenim 
novinama Općine Fojnica“. 
 

PREDSJEDNIK                                                                                        
OPĆINSKOG VIJEĆA    FOJNICA 

Branko Stanić, s.r. 
_____________________________________
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Broj: 01-05-537-8/18 
Fojnica: 19. travnja  2018. godine 
                                
Na temelju članka 14. stavak 4. Zakona o 
izvlaštenju („Službene novine Federacije BiH“, 
broj: 70/07) i članka 24. Statuta Općine Fojnica – 
Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 
Fojnica“, broj: 2/15) Općinsko vijeće Fojnica na 
12.  sjednici, održanoj 19. travnja 2018 godine, 
donosi 

ODLUKU 
o utvrđivanju javnog interesa 

 
Članak 1. 

 
Utvrđuje se da je od javnog interesa izgradnja 
prometnice na zemljištu označenom: k.č. 1013/4, 
u površini od 380 m2, upisano u katastarsko 
knjižni uložak broj: 817, KO Ostružnica, 
vlasništvo MS&WOOD dd Sarajevo i k.č. 1009/2, 
površine 820 m2, upisano u katastarsko knjižni 
uložak broj: 481, KO Ostružnica, vlasništvo 
Tončo Nike Lovrić, mjesto boravka Uppsala, 
Švedska, te da se u tu svrhu može pristupiti 
izvlaštenju  navedenih nekretnina. 
 

Članak 2. 
 

Sredstva za izgradnju prometnice obezbjeđena su 
proračunom općine, a isplata naknade za 
izvlaštene  nekretnine vlasnicima nekretnina neće 
se utvrđivati iz razloga što su se isti  odrekli 
naknade  u korist javnog interesa. 
 

Članak 3. 
 

Utvrđuje se da je općina korisnik izvlaštenog 
zemljišta za izgradnju prometnice iz članka 1. ove 
Odluke. 

Članak 4. 
 

Protiv ove Odluke može se pokrenuti upravni spor 
podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u 
Novom Travniku u roku od 30 dana od dana 
dostavljanja Odluke. 
 

PREDSJEDNIK                                                           
OPĆINSKOG VIJEĆA    FOJNICA 

Branko Stanić, v.r. 
________________________________________ 
 
Broj: 01-05-537-10/18 
Fojnica: 19. travnja 2018. godine 
 
Na temelju članka 46. Zakona o građevnom  
zemljištu („Službene novine F BiH“, broj: 
 

 
Broj: 01-05-537-8/18 
Fojnica: 19.04.2018. godine 
                                
Na osnovu člana 14. stav 4. Zakona o 
eksproprijaciji („Službene novine Federacije 
BiH“, broj: 70/07) i člana 24. Statuta Općine 
Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine 
Općine Fojnica“, broj: 2/15) Općinsko vijeće 
Fojnica na 12.  sjednici, održanoj 19.04.2018 
godine, donosi 

ODLUKU 
o utvrđivanju javnog interesa 

 
Član 1. 

 
Utvrđuje se da je od javnog interesa izgradnja 
saobraćajnice na zemljištu označenom: k.č. 
1013/4, u površini od 380 m2, upisano u 
katastarsko knjižni uložak broj: 817, KO 
Ostružnica, vlasništvo MS&WOOD dd Sarajevo i 
k.č. 1009/2, površine 820 m2, upisano u 
katastarsko knjižni uložak broj: 481, KO 
Ostružnica, vlasništvo Lovrić Nike Tončo, mjesto 
boravka Uppsala, Švedska, te da se u tu svrhu 
može pristupiti eksproprijaciji navedenih 
nekretnina. 

Član 2. 
 

Sredstva za izgradnju saobraćajnice obezbjeđena 
su budžetom općine, a isplata naknade za 
eksproprisane nekretnine vlasnicima nekretnina 
neće se utvrđivati iz razloga što su se isti  odrekli 
naknade  u korist javnog interesa. 
 

Član 3. 
 

Utvrđuje se da je općina korisnik eksproprijacije 
zemljišta za izgradnju saobraćajnice iz člana 1 ove 
Odluke. 

Član 4. 
 

Protiv ove Odluke može se pokrenuti upravni spor 
podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u 
Novom Travniku u roku od 30 dana od dana 
dostavljanja odluke. 
 

PREDSJEDNIK                                                                                       
OPĆINSKOG VIJEĆA    FOJNICA 

Branko Stanić, s.r. 
________________________________________ 
 
Broj: 01-05-537-10/18 
Fojnica: 19.04.2018. godine 
 
Na osnovu člana 46. Zakona o građevinskom 
zemljištu („Službene novine F BiH“, broj: 
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25/03 i 16/04), članka 13. Odluke o građevnom 
zemljištu, broj: 01-23-1194/05 od 16.03.2005. 
godine i članka 24. Statuta Općine Fojnica - 
Prečišćeni tekst „Službene novine Općine 
Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće Fojnica, na 
12. sjednici održanoj 19. travnja  2018. godine 
donosi: 

ODLUKU 
o raspisivanju javnog natječaja  

za dodjelu gradskog građevnog zemljišta 
u vlasništvu Općine Fojnica 

 
 

Članak 1. 
Ovom odlukom utvrđuje se namjena i  prodaja 
nepokretnosti u vlasništvu Općine Fojnica, i to: 
Parcele 1. k.č. 771/4  Borak - gradilište  411 m2  
                 k.č 770/1  Borak -  gradilište 147 m2 
                                              _______________ 
                                                  ukupno: 558 m2 
 
Parcele 2. k.č. 771/5  Borak - gradilište  408 m2 

                 k.č. 770/3  Borak - gradilište  162 m2 

                                                                      _____________________ 

                                                                        ukupno:    570 m2 
 
Na lokalitetu Borak predviđa se gradnja 2 (dva) 
stambeno porodična objekta.  

 
Članak 2. 

Početna cijena za prodaju nepokretnosti iz članka 
1. ove odluke utvrđuje se u iznosu od 30,00 KM. 
Prodaja nepokretnosti iz članka 1. ove odluke 
provest će se putem javnog natječaja. 
  

Članak 3. 
Zadužuje se Općinski načelnik da provede 
proceduru prodaje nepokretnosti  iz članka 1. ove 
Odluke putem pribavljanja pismenih ponuda 
sukladno Zakonu o građevnom zemljištu 
(„Službene novine F BiH“, broj: 25/03 i 16/04) i 
Odlukom o građevnom zemljištu, broj: 01-23-
1194/05 od 16. ožujka 2005. 
 

Članak 4. 
Ova odluka stupa na snagu drugog dana od dana 
objavljivanja u „Službenim novinama Općine 
Fojnica“.  

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, v.r. 
________________________________________ 
 

25/03 i 16/04), člana 13. Odluke o građevinskom 
zemljištu, broj: 01-23-1194/05 od 16.03.2005. 
godine i člana 24. Statuta Općine Fojnica - 
Prečišćeni tekst „Službene novine Općine 
Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće Fojnica, na 
12. sjednici održanoj 19.04.2018. godine donosi: 
 

ODLUKU 
o raspisivanju javnog konkursa 

za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta 
u vlasništvu Općine Fojnica 

 
 

Član 1. 
Ovom odlukom utvrđuje se namjena i  prodaja 
nepokretnosti u vlasništvu Općine Fojnica, i to: 
Parcele 1. k.č. 771/4  Borak - gradilište  411 m2  
                 k.č 770/1  Borak -  gradilište 147 m2 
                                              _______________ 
                                                  ukupno: 558 m2 
 
Parcele 2. k.č. 771/5  Borak - gradilište  408 m2 

                 k.č. 770/3  Borak - gradilište  162 m2 

                                                                      _____________________ 

                                                                        ukupno:    570 m2 
 
Na lokalitetu Borak predviđa se gradnja 2 (dva) 
stambeno porodična objekta.  

 
Član 2. 

Početna cijena za prodaju nepokretnosti iz člana 1. 
ove odluke utvrđuje se u iznosu od 30,00 KM. 
Prodaja nepokretnosti iz člana 1. ove odluke 
provest će se putem javnog konkursa. 
  

Član 3. 
Zadužuje se Općinski načelnik da provede 
proceduru prodaje nepokretnosti  iz člana 1. ove 
Odluke putem pribavljanja pismenih ponuda u 
skladu sa Zakonom o građevinskom zemljištu 
(„Službene novine F BiH“, broj: 25/03 i 16/04) i 
Odlukom o građevinskom zemljištu, broj: 01-23-
1194/05 od 16.03.2005. 
 

Član 4. 
Ova odluka stupa na snagu drugog dana od dana 
objavljivanja u „Službenim novinama Općine 
Fojnica“. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, s.r. 
________________________________________ 

Broj: 01-05-537-7/18 
Fojnica: 19. travnja 2018. godine    
                            

Broj: 01-05-537-7/18 
Fojnica: 19.04.2018. godine 
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Na temelju članka 35. i članka 43. Zakona o 
prostornom uređenju („Službene novine KSB“, 
broj: 11/14) i članka 24. Statuta Općine Fojnica - 
Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 
Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće Fojnica na  
12. sjednici, održanoj 19. travnja 2018. godine, 
donosi  

ODLUKU 
o pristupanju izradi izmjena i dopuna  

Regulacijskog plana „Fojnica  - ulica Džemala 
Bijedića“  

(Skraćeni postupak) 
 
Vrsta plana 

Članak 1. 
 

Pristupa se izradi izmjena i dopuna Regulacijskog 
plana „Fojnica - ulica Džemala Bijedića“  po 
skraćenom postupku (u daljem tekstu: Plan). 
 
 
Područje za koje se Plan radi 

Članak 2. 
 
Granica obuhvata Plana se odnosi na prostor koji 
je označen kao k.č. 1221/1 ko Fojnica.  
Površina obuhvata Plana iznosi cca P=2500 m2.  
 
 
Vremenski period za koji se Plan donosi 

Članak 3. 
 

Plan se donosi za period do donošenja novog 
planskog dokumenta. 
 
Smjernice za izradu Plana 

Članak 4. 
 

Izmjena i dopuna Plana se odnosi na  izgradnju 
stambeno poslovnog objekta, umjesto planom 
predviđenih pomoćnih objekata, na parceli 
označen kao kč. 1221/1 ko Fojnica, sukladno 
sljedećim usmjerenjima: 
- Potrebno je izvršiti uklanjanje izgrađenih 
objekata na parceli označenoj kao k.č. 1221/1 ko 
Fojnica, i izvršiti pripremne radove na terenu, 
odnosno uređenje građevinskog zemljišta kako bi 
se stvorili uvjeti za gradnju stambeno poslovnog 
objekta; 
- Na dijelu parcele predvidjeti prostor za promet u 
mirovanju; 
- U ostalom dijelu obuhvata Plana neće se vršiti 
izmjene i dopune. 
 

Na osnovu člana 35. i člana 43. Zakona o 
prostornom uređenju („Službene novine SBK“, 
broj: 11/14) i člana 24. Statuta Općine Fojnica - 
Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 
Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće Fojnica na 
12. sjednici, održanoj 19.04.2018. godine, donosi  
 

ODLUKU 
o pristupanju izradi izmjena i dopuna  

Regulacionog plana „Fojnica - ulica Džemala 
Bijedića“  

(Skraćeni postupak) 
 
Vrsta plana 

Član 1. 
 

Pristupa se izradi izmjena i dopuna Regulacionog 
plana „Fojnica - ulica Džemala Bijedića“ po 
skraćenom postupku (u daljem tekstu: Plan). 
 
 
Područje za koje se Plan radi 

Član 2. 
 

Granica obuhvata Plana se odnosi na prostor koji 
je označen kao k.č. 1221/1 ko Fojnica.  
Površina obuhvata Plana iznosi cca P=2500 m2.  
 
 
Vremenski period za koji se Plan donosi 

Član 3. 
 

Plan se donosi za period do donošenja novog 
planskog dukumenta. 
 
Smjernice za izradu Plana 

Član 4. 
 

Izmjena i dopuna Plana se odnosi na  izgradnju 
stambeno poslovnog objekta, umjesto planom 
predviđenih pomoćnih objekata, na parceli 
označen kao kč. 1221/1 ko Fojnica, u skladu sa 
sljedećim usmjerenjima: 
- Potrebno je izvršiti uklanjanje izgrađenih 
objekata na parceli označenoj kao k.č. 1221/1 ko 
Fojnica, i izvršiti pripremne radove na terenu, 
odnosno uređenje građevinskog zemljišta kako bi 
se stvorili uvjeti za gradnju stambeno poslovnog 
objekta; 
- Na dijelu parcele predvidjeti prostor za saobraćaj 
u mirovanju; 
- U ostalom dijelu obuhvata Plana neće se vršiti 
izmjene i dopune.          

Rokovi za pripremu i izradu Plana 
Članak 5. 

Rokovi za pripremu i izradu Plana 
Član 5. 
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Rokovi za pripremu i izradu Plana su sljedeći: 
- Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna  
   Plana: travanj  2018. godine; 
- Javni uvid: svibanj 2018. godine; 
- Usvajanje Plana: lipanj 2018. godine. 
 
Način osiguranja sredstava za izradu Plana 
 

Članak 6. 
 

Sredstva za izradu Plana će obezbijediti Općina 
Fojnica putem krajnjih Investitora u iznosu od 2 
000,00 KM. 
 
Nosilac pripreme Plana i Nosilac izrade Plana 
 

Članak 7. 
 

Nosilac pripreme Plana je  Služba za urbanizam, 
građenje, katastar i imovinsko pravne poslove. 
Nosilac izrade Plana će biti izabran u skladu sa 
Zakonom o javnim nabavkama. 
 
Donošenje Plana 

Članak 8. 
 

Nosilac izrade Plana će izraditi Prijedlog Plana i 
dostaviti ga Nosiocu pripreme Plana. 
Nosilac pripreme Plana utvrditi će Prijedlog plana 
i podnijeti ga Općinskom vijeću na usvajanje. 
 
Ostale odredbe 

Članak 9. 
 

Sastavni dio ove Odluke je grafički prilog sa 
ucrtanom granicom područja Izmjena i dopuna 
Plana. 

Članak 10. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
donošenja, i bit će objavljena u „Službenim 
novinama Općine Fojnica“. 
 

PREDSJEDNIK                                                                             
OPĆINSKOG VIJEĆA    FOJNICA 

Branko Stanić, v.r. 
________________________________________                     
 
Broj: 01-05-537-12/18 
Fojnica: 19. travnja 2018. godine 
                                
Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne 
samouprave(„Službene novine F BiH“, broj: 
49/06) i članka 24. Statuta Općine Fojnica - 
Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 
Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće Fojnica na  
12. sjednici, održanoj 19. travnja 2018. godine, 
donosi  

Rokovi za pripremu i izradu Plana su sljedeći: 
- Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna  
   Plana: april 2018. godine; 
- Javni uvid: maj 2018. godine; 
- Usvajanje Plana: juni 2018. godine. 
 
Način osiguranja sredstava za izradu Plana 
 

Član 6. 
 

Sredstva za izradu Plana će obezbijediti Općina 
Fojnica putem krajnjih Investitora u iznosu od 2 
000,00 KM. 
 
Nosilac pripreme Plana i Nosilac izrade Plana 
 

Član 7. 
 

Nosilac pripreme Plana je  Služba za urbanizam, 
građenje, katastar i imovinsko pravne poslove. 
Nosilac izrade Plana će biti izabran u skladu sa 
Zakonom o javnim nabavkama. 
 
Donošenje Plana 

Član 8. 
 

Nosilac izrade Plana će izraditi Prijedlog Plana i 
dostaviti ga Nosiocu pripreme Plana. 
Nosilac pripreme Plana utvrditi će Prijedlog plana 
i podnijeti ga Općinskom vijeću na usvajanje. 
 
Ostale odredbe 

Član 9. 
 

Sastavni dio ove Odluke je grafički prilog sa 
ucrtanom granicom područja Izmjena i dopuna 
Plana. 

Član 10. 
 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
donošenja, i bit će objavljena u „Službenim 
novinama Općine Fojnica“. 
 

PREDSJEDNIK                                                                                     
OPĆINSKOG VIJEĆA    FOJNICA                                                                                                  

Branko Stanić, s.r. 
________________________________________                     
 
Broj: 01-05-537-12/18 
Fojnica: 19.04.2018. godine 
                                
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne 
samouprave(„Službene novine F BiH“, broj: 
49/06) i člana 24. Statuta Općine Fojnica - 
Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 
Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće Fojnica na  
12. sjednici, održanoj 19.04.2018. godine, donosi 
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ODLUKU 
o određivanju naselja na području Općine 

Fojnica 
 

Članak 1. 
(Predmet odluke)  

 
Ovom odlukom utvrđuje se broj i naziv naselja u 
naseljenim mjestima: Selakovići, Kozica, Lučice i 
Ragele na području Općine Fojnica,. 

 
Članak 2. 

(Nazivi naselja) 
 
U okviru naseljenog mjesta  Selakovići utvrđuju 
se naselja: Selakovići i Poljana. 
U okviru naseljenog mjesta Kozica utvrđuju se 
naselja: Kozica i Pridolci. 
U  okviru naseljenog mjesta  Lučice utvrđuju se 
naselja: Lučice i Korita. 
U okviru naseljenog mjesta Ragale utvrđuju se 
naselja: Ragale, Bašići i Varke. 

 
Članak 3. 

(Stupanje na snagu odluke) 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenim novinama Općine 
Fojnica“. 
 

PREDSJEDNIK                                                                                 
OPĆINSKOG VIJEĆA    FOJNICA                                                                                                    

Branko Stanić, v.r. 
________________________________________                     

 

ODLUKU 
o određivanju naselja na području Općine 

Fojnica 
 

Član 1. 
(Predmet odluke)  

 
Ovom odlukom utvrđuje se broj i naziv naselja u 
naseljenim mjestima: Selakovići, Kozica, Lučice i 
Ragele na području Općine Fojnica,. 
 

Član 2. 
(Nazivi naselja) 

 
U okviru naseljenog mjesta  Selakovići utvrđuju 
se naselja: Selakovići i Poljana. 
U okviru naseljenog mjesta Kozica utvrđuju se 
naselja: Kozica i Pridolci. 
U  okviru naseljenog mjesta  Lučice utvrđuju se 
naselja: Lučice i Korita. 
U okviru naseljenog mjesta Ragale utvrđuju se 
naselja: Ragale, Bašići i Varke. 

 
Član 3. 

(Stupanje na snagu odluke) 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenim novinama Općine 
Fojnica“. 
 

PREDSJEDNIK                                                                                       
OPĆINSKOG VIJEĆA    FOJNICA                                                                                                         

Branko Stanić, s.r. 
________________________________________                     

Broj: 01-05-537-11/18 
Fojnica: 19. travnja 2018. godine 
                                
Na temelju članka 8. i 13. Zakona o načelima 
lokalne samouprave u F BiH („Službene novine F 
BiH“, broj: 49/06) i članka 24. Statuta Općine 
Fojnica - Prečišćeni tekst („Službene novine 
Općine Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće 
Fojnica na 12. sjednici, održanoj 19. travnja 2018. 
godine, donosi 
 

ODLUKU 
o  označavanju ulica, naseljenih mjesta i 

numeriranju  objekata brojevima   
u ulicama i naseljenim mjestima  

na području Općine Fojnica 
 

Članak 1. 
 

Ovom odlukom  uređuje se označavanje ulica i   
naseljenih mjesta,  te numeriranje objekata  
 

Broj: 01-05-537-11/18 
Fojnica: 19.04.2018. godine 
                                
Na osnovu člana 8. i 13. Zakona o principima 
lokalne samouprave u F BiH („Službene novine F 
BiH“, broj: 49/06) i člana 24. Statuta Općine 
Fojnica - Prečišćeni tekst („Službene novine 
Općine Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće 
Fojnica na 12 sjednici, održanoj 19.04.2018. 
godine, donosi 
 

ODLUKU 
o  označavanju ulica, naseljenih mjesta i 

numerisanju  objekata brojevima   
u ulicama i naseljenim mjestima  

na području Općine Fojnica 
 

Član 1. 
 

Ovom odlukom  uređuje se označavanje ulica i   
naseljenih mjesta, te numerisanje objekata  
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brojevima, kao i vođenje registra ulica i  
naseljenih mjesta na području Općine Fojnica. 
 

Članak 2. 
 

(1) Nazivi ulica dodjeljuju se područjima, u 
dijelovima naseljenih mjesta prema važećoj 
Odluci o utvrđivanju naziva ulica na području 
Općine Fojnica, broj: 01-05-698/04, od 25. 
kolovoza 2004. godine. 
(2) Nazivi naseljenih mjesta dodjeljuju se prema 
važećem Statutu općine i Odlukom o izmjenama 
granica naseljenih mjesta u Općini Fojnica broj: 
01-05-1727-5/17, od 21. prosinca 2017. godine. 
(3) Plan podjele na ulice, naseljena mjesta, kao i 
grafički prikaz obuhvata ulica, naseljenih mjesta 
izrađuje Nadležna općinska služba i  sastavni je 
dio ove odluke. 

Članak 3. 
 

Nazivi ulica i naseljenih mjesta  ispisuju se u 
skladu sa Ustavom i Zakonom kojim se uređuje 
službena upotreba jezika i pisma. 

 
Članak 4. 

 
(1) Označavanje ulica vršit će se na temelju 
utvrđenog obuhvata ulica iz kojeg su vidljive 
granice ulica i njihove početne i krajnje točke. 
(2) Granice ulica, njihove početne i krajnje točke 
vidljive su na grafičkom prilogu koji je sastavni 
dio Plana o označavanju ulica kojeg sačinjava 
Nadležna služba. 
(3) Označavanje naziva ulica vrši se 
postavljanjem tabli na objekte i to: 
    - u svakoj ulici, na početku i kraju ulice, sa obje 
strane ulice postavljaju se table, 
    - na svakoj raskrsnici ulica table se postavljaju 
dijagonalno. 
(4) Pločica sa kućnim brojem postavlja se na 
objekat desno od ulaza, neposredno iznad ulaza ili 
na dijelu objekta koji je bliži ulazu, tako da je 
vidljiva sa ulice, odnosno sa javne površine. 
 

Članak 5. 
 

(1) Naseljeno mjesto označava se pločom  sa 
nazivom naseljenog mjesta. Pločom sa nazivom 
naseljenog mjesta smatra se prometni znak „naziv 
naseljenog mjesta“ koji se izrađuje i postavlja 
prema posebnom propisu o prometnim 
znakovima. 
(2) Izuzetno od odredbi stavka (1) ovog članka na 
lokalnim i nerazvrstanim cestama, naseljeno 
mjesto i naselje označavaju se pločom od trajnog 
materijala na kojoj je ispisan naziv naseljenog  

brojevima, kao i vođenje registra ulica i  
naseljenih mjesta na području Općine Fojnica. 
 

Član 2. 
 

(1) Nazivi ulica  dodjeljuju se područjima, u 
dijelovima naseljenih mjesta prema važećoj 
Odluci o utvrđivanju naziva ulica na području 
Općine Fojnica, broj: 01-05-698/04, od 
25.08.2004. godine. 
(2) Nazivi naseljenih mjesta dodjeljuju se prema 
važećem Statutu općine i Odlukom o izmjenama 
granica naseljenih mjesta u Općini Fojnica broj: 
01-05-1727-5/17, od 21.12.2017. godine. 
(3) Plan podjele na ulice, naseljena mjesta,  kao i 
grafički prikaz obuhvata ulica, naseljenih mjesta 
izrađuje Nadležna općinska služba i  sastavni je 
dio ove odluke. 

Član 3. 
 

Nazivi ulica i naseljenih mjesta  ispisuju se u 
skladu sa Ustavom i Zakonom kojim se uređuje 
službena upotreba jezika i pisma. 

 
Član 4. 

 
(1) Označavanje ulica vršit će se na osnovu 
utvrđenog obuhvata ulica iz kojeg su vidljive 
granice ulica i njihove početne i krajnje tačke. 
(2) Granice ulica, njihove početne i krajnje tačke 
vidljive su na grafičkom prilogu koji je sastavni 
dio Plana o označavanju ulica kojeg sačinjava 
Nadležna služba. 
(3) Označavanje naziva ulica vrši se 
postavljanjem tabli na objekte i to: 
    - u svakoj ulici, na početku i kraju ulice, sa obje 
strane ulice postavljaju se table, 
    - na svakoj raskrsnici ulica table se postavljaju 
dijagonalno. 
(4) Pločica sa kućnim brojem postavlja se na 
objekat desno od ulaza, neposredno iznad ulaza ili 
na dijelu objekta koji je bliži ulazu, tako da je 
vidljiva sa ulice, odnosno sa javne površine. 
 

Član 5. 
 
(1) Naseljeno mjesto označava se pločom  sa 
nazivom naseljenog mjesta. Pločom sa nazivom 
naseljenog mjesta smatra se saobraćajni znak 
„naziv naseljenog mjesta“ koji se izrađuje i 
postavlja prema posebnom propisu o 
saobraćajnim znakovima. 
(2) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana na 
lokalnim i nerazvrstanim cestama, naseljeno 
mjesto i naselje označavaju se pločom od trajnog 
materijala na kojoj je ispisan naziv naseljenog 
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mjesta, sa desne strane ceste, na ulazu u naseljeno 
mjesto. 
 (3) Table sa nazivima  naseljenog mjesta  
postavljaju se sukladno Planu o označavanju 
kojeg sačinjava nadležna Služba. 
(4) Pločica sa kućnim brojem postavlja se na 
zgradu  tako da je vidljiva s ulice a izrađuje se od 
trajnog materijala. 
(5) Na tablici, ispod broja zgrade ispisuje se naziv  
naseljenog mjesta, odnosno ulice. 
(6) Dodjela kućnih brojeva po ulicama i 
naseljenim mjestima  vrši se na temelju Plana 
dodjele kućnih brojeva kojeg sačinjava nadležna 
Služba. 

Članak 6. 
 

(1) Sredstva za  dodjelu kućnog broja, troškove 
nabavke i postavljanje pločica s kućnim brojevima 
utvrđuju se  proračunom općine. 
(2) Postupak izbora izvođača za označavanje ulica 
i naseljenih mjesta nazivima i objekata brojevima  
u ulicama i naseljenim mjestima  vršit će se 
sukladno Zakonu o javnim nabavkama. 
 

Članak 7. 
 

Nadležna Služba uspostavlja i vodi Registar 
naziva ulica, naseljenih mjesta i kućnih brojeva u 
ulicama i naseljenim mjestima  na području 
Općine Fojnica - Adresni registar. 

 
Članak 8. 

 
Ovlašćuje se Općinski Načelnik da donese Plan 
označavanja ulica i naseljenih mjesta nazivima i 
objekata brojevima na području Općine Fojnica, 
kao i sve ostalo što je potrebno za provođenje ove 
odluke. 

Članak 9. 
 

(1) Općinski komunalni inspektor je dužan pratiti 
provedbu ove odluke, kao i vršiti nadzor u smislu 
otkrivanja protiv pravnih radnji propisanih ovom 
odlukom i Planom označavanja ulica i naseljenih 
mjesta. 
(2) Općinski komunalni inspektor može izreći 
novčanu kaznu za prekršaje i protiv pravne radnje 
iz ove odluke i donesenog plana u visini od 30 do 
100 KM, a naročito za neovlašteno označavanje, 
skidanje, oštećivanje ili narušavanje izgleda 
tablice s kućnim brojevima ili table s nazivima 
naseljenih mjesta. 
 

Članak 10. 
 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 
objavljivanja u „Službenim novinama Općine 
Fojnica“.                                                                                                          

mjesta, sa desne strane ceste, na ulazu u naseljeno 
mjesto. 
 (3) Table sa nazivima  naseljenog mjesta  
postavljaju se u skladu sa Planom o označavanju 
kojeg sačinjava nadležna Služba. 
(4) Pločica sa kućnim brojem postavlja se na 
zgradu  tako da je vidljiva s ulice a izrađuje se od 
trajnog materijala. 
(5) Na tablici, ispod broja zgrade ispisuje se naziv  
naseljenog mjesta, odnosno ulice. 
(6) Dodjela kućnih brojeva po ulicama i 
naseljenim mjestima  vrši se na osnovu Plana 
dodjele kućnih brojeva kojeg sačinjava nadležna 
Služba. 

Član 6. 
 

(1) Sredstva za  dodjelu kućnog broja, troškove 
nabavke i postavljanje pločica s kućnim brojevima 
utvrđuju se  budžetom općine. 
(2) Postupak izbora izvođača za označavanje ulica 
i naseljenih mjesta nazivima i objekata brojevima  
u ulicama i naseljenim mjestima  vršit će se u 
skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. 
 

Član 7. 
 

Nadležna Služba uspostavlja i vodi Registar 
naziva ulica, naseljenih mjesta i kućnih brojeva u 
ulicama i naseljenim mjestima  na području 
Općine Fojnica - Adresni registar. 

 
Član 8. 

 
Ovlašćuje se Općinski Načelnik da donese Plan 
označavanja ulica i naseljenih mjesta nazivima i 
objekata brojevima na području Općine Fojnica, 
kao i sve ostalo što je potrebno za provođenje ove 
odluke. 

Član 9. 
 

(1) Općinski komunalni inspektor je dužan pratiti 
provođenje ove odluke, kao i vršiti nadzor u 
smislu otkrivanja protiv pravnih radnji propisanih 
ovom odlukom i planom označavanja ulica i 
naseljenih mjesta. 
(2) Općinski komunalni inspektor može izreći 
novčanu kaznu za prekršaje i protiv pravne radnje 
iz ove odluke i donesenog Plana u visini od 30,00 
do 100,00 KM, a naročito za neovlašteno 
označavanje, skidanje, oštećivanje ili narušavanje 
izgleda tablice s kućnim brojevima ili table s 
nazivima naseljenih mjesta. 
 

Član 10. 
 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 
objavljivanja u „Službenim novinama Općine 
Fojnica“. 
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PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                        

Branko Stanić, v.r. 
______________________________________ 
 
Broj: 01-05-537-9/18 
Fojnica: 19. travnja  2018. godine                                                                                        
 
Na temelju članka 31. stavak 1). Uredbe o 
jedinstvenoj metodologiji za procjeni štete od 
prirodnih i drugih nesreća („Službene novine F 
BiH“, broj: 75/04, 38/06 o 56/09), članka 24. 
Statuta Općine Fojnica – Prečišćeni tekst 
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 2/15) i 
članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – 
Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 
Fojnica“, broj: 2/15), razmatrajući Izvješće o 
procijenjenoj šteti  od prirodne nesreće Općinsko 
vijeće Fojnica, na 12. sjednici održanoj 19. travnja 
2018. godine, donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o procijenjenoj šteti 

od prirodne nesreće 
 
I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o 
procijenjenoj  šteti  od prirodne nesreće, broj: 09-
44-Sl-3/18 od 21. veljače 2018. godine, koji je 
sačinilo Povjerenstvo  za procjenu nastale štete.  
 
    Sastavni dio ovog zaključka je Izvješće o 
procijenjenoj šteti od prirodne nesreće, broj: 09-
44-Sl-3/18 od 21. veljače 2018. godine. 

 
II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 
novinama Općine Fojnica“. 
 

PREDSJEDNIK                                                                                           
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, v.r. 
________________________________________ 
 
Broj: 01-14-405/18 
Fojnica: 19. travnja 2018. godine                                                                                        
 
Na temelju članka 24. točka 32. Statuta Općine 
Fojnica – Prečišćeni tekst  („Službene novine 
Općine Fojnica“, broj: 2/15) i  članka 87. 
Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni 
tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 
2/15), razmatrajući Izvješće o financijskom 
poslovanju Javne ustanove Ljekarna-Apoteka 
Fojnica za period 1. siječnja - 31. prosinca 2017. 
godine, Općinsko vijeće Fojnica, na 12. sjednici 
održanoj 19. travnja 2018. godine, donosi  
 

PREDSJEDNIK                                                                                         
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                          

Branko Stanić, s.r. 
______________________________________ 
 
Broj: 01-05-537-9/18 
Fojnica: 19.04.2018. godine                                                                                      
 
Na osnovu člana 31. stav 1). Uredbe o 
jedinstvenoj metodologiji za procjeni štete od 
prirodnih i drugih nesreća („Službene novine F 
BiH“, broj: 75/04, 38/06 o 56/09), člana 24. 
Statuta Općine Fojnica – Prečišćeni tekst 
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 2/15) i 
člana 87. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – 
Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 
Fojnica“, broj: 2/15), razmatrajući Izvještaj o 
procijenjenoj šteti  od prirodne nesreće Općinsko 
vijeće Fojnica, na 12. sjednici održanoj 
19.04.2018. godine, donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvještaja o procijenjenoj šteti od 

prirodne nesreće 
 
I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o 
procijenjenoj  šteti  od prirodne nesreće, broj: 09-
44-Sl-3/18 od 21.02.2018. godine, koji je sačinila 
Komisija  za procjenu nastale štete.  
 
    Sastavni dio ovog zaključka je Izvještaj o 
procijenjenoj šteti od prirodne nesreće, broj: 09-
44-Sl-3/18 od 21.02.2018. godine. 

 
II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 
novinama Općine Fojnica“. 
 

PREDSJEDNIK                                                                              
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, s.r. 
________________________________________ 
 
Broj: 01-14-405/18 
Fojnica: 19.04.2018. godine                                                              
 
Na osnovu člana 24. tačka 32. Statuta Općine 
Fojnica – Prečišćeni tekst  („Službene novine 
Općine Fojnica“, broj: 2/15) i  člana 87. 
Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni 
tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 
2/15), razmatrajući Izvještaj o finansijskom 
poslovanju Javne ustanove Ljekarna-Apoteka 
Fojnica za period 011.01. - 31.12.2017. godine, 
Općinsko vijeće Fojnica, na 12. sjednici održanoj 
19.04.2018. godine, donosi 
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ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća  

o financijskom  poslovanju  
Javne ustanove Ljekarna-Apoteka Fojnica  

za period 1. siječnja - 31. prosinca 2017. godinu 
 
 
I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o 
financijskom poslovanju Javne ustanove 
Ljekarna-Apoteka Fojnica za period 1. siječnja – 
31. prosinca 2017. godinu. 
 
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o 
financijskom poslovanju Javne ustanove 
Ljekarna-Apoteka Fojnica za period 1. siječnja - 
31. prosinca 2017. godine, broj: 8/2018 od od 19. 
veljače 2018. godine. 
 
II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 
novinama Općine Fojnica“. 
 

PREDSJEDNIK                                                                              
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, v.r. 
________________________________________ 
 
Broj: 01-37-406/18 
Fojnica: 19. travnja  2018. godine                                                                                        
 
Na temelju članka 24. točka 32. Statuta Općine 
Fojnica – Prečišćeni tekst  („Službene novine 
Općine Fojnica“, broj: 2/15) i  članka 87. 
Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni 
tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 
2/15), razmatrajući Plan i program rada Javne 
ustanove Ljekarna-Apoteka Fojnica za 2018. 
godinu, Općinsko vijeće Fojnica, na 12. sjednici 
održanoj 19. travnja 2018. godine, donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o usvajanju Plana i programa rada 
Javne ustanove Ljekarna-Apoteka Fojnica za 

2018. godinu 
 

 
I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Plan i program 
rada Javne ustanove Ljekarna-Apoteka Fojnica za 
2018. godinu. 
 
Sastavni dio ovog Zaključka je Plan i program 
rada Javne ustanove Ljekarna-Apoteka Fojnica za 
2018. godinu, broj: 2/18 od 15. siječnja  2018. 
godine. 
 
II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 
novinama Općine Fojnica“. 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvještaja  

o finansijskom  poslovanju  
Javne ustanove Ljekarna-Apoteka Fojnica  

za period 01.01. - 31.12.2017. godinu 
 
 
I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o 
finansijskom poslovanju Javne ustanove Ljekarna-
Apoteka Fojnica za period 01.01. – 31.12.2017. 
godinu. 
 
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o 
finansijskom poslovanju Javne ustanove Ljekarna-
Apoteka Fojnica za period 01.01. - 31.12.2017. 
godine, broj: 8/2018 od 19.02.2018. godine. 
 
II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 
novinama Općine Fojnica“. 
 
 

PREDSJEDNIK                                                                                        
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, s.r. 
________________________________________ 
  
Broj: 01-37-406/18 
Fojnica: 19.04.2018. godine                                                                                       
 
Na osnovu člana 24. tačka 32. Statuta Općine 
Fojnica – Prečišćeni tekst  („Službene novine 
Općine Fojnica“, broj: 2/15) i  člana 87. 
Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni 
tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 
2/15), razmatrajući Plan i program rada Javne 
ustanove Ljekarna-Apoteka Fojnica za 2018. 
godinu, Općinsko vijeće Fojnica, na 12. sjednici 
održanoj 19.04.2018. godine, donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o usvajanju Plana i programa rada 
Javne ustanove Ljekarna-Apoteka Fojnica za 

2018. godinu 
 
 
I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Plan i program 
rada Javne ustanove Ljekarna-Apoteka Fojnica za 
2018. godinu. 
 
Sastavni dio ovog Zaključka je Plan i program 
rada Javne ustanove Ljekarna-Apoteka Fojnica za 
2018. godinu, broj: 2/18 od 15.01.2018. godine. 
 
 
II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 
novinama Općine Fojnica“.                                                            
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PREDSJEDNIK                                                                          
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                        

Branko Stanić, v.r. 
________________________________________ 

 

PREDSJEDNIK                                                                 
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                     

Branko Stanić, s.r. 
_____________________________________

Broj: 01-38-421/18 
Fojnica: 19. travnja 2018. godine                                                                             
 
Na temelju članka 24. Statuta Općine Fojnica – 
Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 
Fojnica“, broj: 2/15) i članka 87. Poslovnika 
Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni tekst 
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 2/15), 
razmatrajući Izvješće o financijskom poslovanju 
Javne ustanove za predškolski odgoj i prosvjetu 
djece Fojnica za period 1. siječnja  do 31. prosinca 
2017. godine, Općinsko vijeće Fojnica na 12. 
sjednici, održanoj 19. travnja  2018. godine, 
donosi 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća  

o financijskom poslovanju  
Javne ustanove za predškolski odgoj  

i prosvjetu djece Fojnica  
za period 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine 
 
 
I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o 
financijskom poslovanju Javne ustanove za 
predškolski odgoj i prosvjetu djece Fojnica za 
period 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine. 
 
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o 
financijskom poslovanju Javne ustanove za 
predškolski odgoj i prosvjetu djece Fojnica za 
period 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godinu, od 
25. veljače 2018. godine. 
 
II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 
novinama Općine Fojnica“. 
 

PREDSJEDNIK                                                                                       
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, v.r. 
________________________________________ 

 

Broj: 01-38-421/18 
Fojnica: 19.04.2018. godine        
                                                                      
Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica – 
Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 
Fojnica“, broj: 2/15) i člana 87. Poslovnika 
Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni tekst 
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 2/15), 
razmatrajući Izvještaj o finansijskom poslovanju 
Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i 
obrazovanje djece Fojnica za period 01.01. do 
31.12.2017. godine, Općinsko vijeće Fojnica, na 
12. sjednici održanoj 19.04.2018. godine, donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvještaja  

o finansijskom poslovanju  
Javne ustanove za predškolsko vaspitanje  

i obrazovanje djece Fojnica  
za period 01.01. do 31.12.2017. godine 

 
 
I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o 
finansijskom poslovanju Javne ustanove za 
predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece 
Fojnica za period 01.01. do 31.12.2017. godine. 
 
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o 
finansijskom poslovanju Javne ustanove za 
predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece 
Fojnica za period 01.01. do 31.12.2017. godinu, 
od 25.02.2018. godine. 
 
II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 
novinama Općine Fojnica“. 
 

PREDSJEDNIK                                                                                      
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, s.r. 
________________________________________ 

Broj: 01-38-445/18 
Fojnica: 19. travnja 2018. 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 Plana i programa rada Javne 
ustanove za predškolski odgoj i prosvjetu djece 
Fojnica za školsku 2017./2018. godinu, Općinsko 
 

Broj: 01-38-445/18 
Fojnica: 19.04.2018. 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 Plana i programa rada Javne 
ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje 
djece Fojnica za školsku 2017./2018. godinu, 
Općinsko 
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vijeće Fojnica, na 12. sjednici održanoj 19. travnja 
2018. godine, donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o usvajanju godišnjeg Plana i programa rada 
Javne ustanove za predškolski odgoj   

i prosvjetu djece Fojnica  
za školsku 2017./2018. godinu 

 
I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Plana i 
programa rada Javne ustanove za predškolski 
odgoj i prosvjetu djece Fojnica  za školsku 
2017./2018. godinu. 
 
Sastavni dio ovog Zaključka je Plana i programa 
rada Javne ustanove za predškolski odgoj i 
prosvjetu djece Fojnica  za školsku 2017./2018. 
godinu, od rujna 2017. godine. 
 
II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 
novinama Općine Fojnica“. 
 

PREDSJEDNIK                                                                                  
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, v.r. 
________________________________________ 
  
Broj: 01-49-381/18 
Fojnica: 19. travnja 2018. godine                                                                    
 
Na temelju članka 24. Statuta Općine Fojnica – 
Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 
Fojnica“, broj: 2/15) i članka 87. Poslovnika 
Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni tekst 
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 2/15), 
razmatrajući Izvješće o stanju poslovanja Javne 
ustanove za medicinsku rehabilitaciju  i banjsko 
liječenje - Lječilište „Reumal“ Fojnica za period: 
1. siječnja  – 31. prosinca 2017. godine, Općinsko 
vijeće Fojnica, na 12. sjednici, održanoj 19. 
travnja 2018. godine, donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o stanju poslovanja  

Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju  i 
banjsko liječenje - Lječilište „Reumal“ Fojnica, 

 za period 1. siječnja – 31. prosinca 2017. 
godine 

vijeće Fojnica, na 12. sjednici održanoj 
19.04.2018. godine, donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o usvajanju godišnjeg Plana i programa rada 
Javne ustanove za predškolsko vaspitanje   

i obrazovanje djece Fojnica  
za školsku 2017./2018. godinu 

 
I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Plana i 
programa rada Javne ustanove za predškolsko 
vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica  za školsku 
2017./2018. godinu. 
 
Sastavni dio ovog Zaključka je Plana i programa 
rada Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i 
obrazovanje djece Fojnica  za školsku 2017./2018. 
godinu, od  septembra 2017. godine. 
 
II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 
novinama Općine Fojnica“. 
 

PREDSJEDNIK                                                                             
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, s.r. 
________________________________________ 
 
Broj: 01-49-381/18 
Fojnica: 19.04.2018. godine                                                                   
 
Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica – 
Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 
Fojnica“, broj: 2/15) i člana 87. Poslovnika 
Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni tekst 
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 2/15), 
razmatrajući Izvještaj o stanju poslovanja Javne 
ustanove za medicinsku rehabilitaciju  i banjsko 
liječenje - Lječilište „Reumal“ Fojnica za period 
01.01. – 31.12.2017. godine, Općinsko vijeće 
Fojnica, na 12. sjednici, održanoj 19.04.2018. 
godine, donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvještaja o stanju poslovanja 

Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju  i 
banjsko liječenje - Lječilište „Reumal“ Fojnica, 

 za period 01.01. –  31.12.2017. godine 

 
I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o 
stanju poslovanja Javne ustanove za medicinsku 
rehabilitaciju i banjsko liječenje - Lječilište 
„Reumal“ Fojnica, za period 1. siječnja – 31. 
prosinca 2017. godine. 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o 
stanju poslovanja Javne ustanove za medicinsku 
rehabilitaciju i banjsko liječenje - Lječilište 
„Reumal“ Fojnica, za period 01.01. – 31.12.2017. 
godine. 
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Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o stanju 
poslovanja Javne ustanove za medicinsku 
rehabilitaciju i banjsko liječenje - Lječilište 
„Reumal“ Fojnica, za period 1. siječnja – 31. 
prosinca 2017. godine broj: 04/2-2-377/18 od 8. 
veljače 2018. godine. 
 
II. Zaključak će biti objavljen u  „Službenim 
novinama Općine Fojnica“. 
 

PREDSJEDNIK                                                                                            
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                            

Branko Stanić, v.r. 
________________________________________ 
 

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o stanju 
poslovanja Javne ustanove za medicinsku 
rehabilitaciju i banjsko liječenje - Lječilište 
„Reumal“ Fojnica, za period 01.01.– 31.12. 2017. 
godine broj: 04/2-2-377/18 od 08.02.2018. 
godine. 
 
II. Zaključak će biti objavljen u  „Službenim 
novinama Općine Fojnica“. 
 

PREDSJEDNIK                                                                                          
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                 

Branko Stanić, s.r. 
________________________________________ 
  

Broj: 01-05-537-3/18 
Fojnica: 19. travnja 2018. godine                                                                                        
 
Na temelju članka 24. Statuta Općine Fojnica – 
Prečišćeni tekst  („Službene novine Općine 
Fojnica“, broj: 2/15) i članka 87. Poslovnika 
Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni tekst 
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 2/15), 
razmatrajući Plan rada i financijski plan Javne 
ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko 
liječenje – Lječilište „Reumal“ Fojnica za 2018. 
godinu, Općinsko vijeće Fojnica na 12. sjednici, 
održanoj 19. travnja 2018. godine, donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o usvajanju Plana rada i financijskog plana 
Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i 

banjsko liječenje – Lječilište „Reumal“ Fojnica 
za 2018. godinu 

 
 
I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Plan rada i 
financijski plan Javne ustanove za medicinsku 
rehabilitaciju i banjsko liječenje – Lječilište 
„Reumal“ Fojnica za 2018. godinu. 
 
II. Zadužuje se Javna ustanova za medicinsku 
rehabilitaciju i banjsko liječenje – Lječilište 
„Reumal“ Fojnica da Plan rada i financijski plan 
Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i 
banjsko liječenje za 2018. godinu, broj: 1/1-
3494/17 od 8. prosinca 2017. godine,  iz točke I. 
ovog zaključka dopuniti Planom javnih nabavki za 
2018. godinu, koji je potrebno dostaviti 
Općinskom vijeću Fojnica.  
 
III. Sastavni dio ovog Zaključka je Plan rada i 
financijski plan Javne ustanove za medicinsku 
rehabilitaciju i banjsko liječenje – Lječilište 
„Reumal“ Fojnica za 2018. godinu, broj: 1/1-
3494/17 od 8. prosinca 2017. godine. 
 
 

Broj: 01-05-537-3/18 
Fojnica: 19.04.2018. godine                                                                                       
 
Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica – 
Prečišćeni tekst  („Službene novine Općine 
Fojnica“, broj: 2/15) i člana 87. Poslovnika 
Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni tekst 
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 2/15), 
razmatrajući Plan rada i finansijski plan Javne 
ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko 
liječenje – Lječilište „Reumal“ Fojnica za 2018. 
godinu, Općinsko vijeće Fojnica na 12. sjednici, 
održanoj 19.04.2018. godine, donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o usvajanju Plana rada i finansijskog plana 
Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i 

banjsko liječenje – Lječilište „Reumal“ Fojnica 
za 2018. godinu 

 
 
I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Plan rada i 
finansijski plan Javne ustanove za medicinsku 
rehabilitaciju i banjsko liječenje – Lječilište 
„Reumal“ Fojnica za 2018. godinu. 
 
II. Zadužuje se Javna ustanova za medicinsku 
rehabilitaciju i banjsko liječenje – Lječilište 
„Reumal“ Fojnica da Plan rada i finansijski plan 
Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i 
banjsko liječenje za 2018. godinu, broj: 1/1-
3494/17 od 08.12.2017. godine,  iz tačke I. ovog 
zaključka dopuniti Planom javnih nabavki za 
2018. godinu, koji je potrebno dostaviti 
Općinskom vijeću Fojnica.  
 
III. Sastavni dio ovog Zaključka je Plan rada i 
finansijski plan Javne ustanove za medicinsku 
rehabilitaciju i banjsko liječenje – Lječilište 
„Reumal“ Fojnica za 2018. godinu, broj: 1/1-
3494/17 od 08.12.2017. godine. 
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IV. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 
novinama Općine Fojnica“. 
 

PREDSJEDNIK                                                                                         
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                            

Branko Stanić, v.r. 
________________________________________ 

IV. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 
novinama Općine Fojnica“. 
 

PREDSJEDNIK                                                                                         
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                     

Branko Stanić, s.r. 
________________________________________ 

 
Broj: 01-05-537-6/18 
Fojnica: 19. travnja 2018. godine                                                                                        
 
Na temelju članka 24. Statuta Općine Fojnica – 
Prečišćeni tekst  („Službene novine Općine 
Fojnica“, broj: 2/15) i članka 87. Poslovnika 
Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni tekst 
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 2/15), 
razmatrajući Plan rada i financijski plan Javne 
ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko 
liječenje – Lječilište „Reumal“ Fojnica za 2018. 
godinu, Općinsko vijeće Fojnica na 12. sjednici, 
održanoj 19. travnja 2018. godine, donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
I. Općinsko vijeće Fojnica zadužuje menađment i 
upravno vijeće Javne ustanove za medicinsku 
rehabilitaciju i banjsko liječenje – Lječilište 
„Reumal“ Fojnica da iznađe mjere za ostvarenje 
planiranih prihoda od BO dana, kako je 
predloženo Planom rada i financijskim planom 
Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i 
banjsko liječenje – Lječilište „Reumal“ Fojnica za 
2018. godinu, broj: 1/1-3494/17 od 8. prosinca  
2017. godine,  a koji će biti dostatni za poslovanje 
Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i 
banjsko liječenje – Lječilište „Reumal“ Fojnica za 
2018. godinu, te iste dostavi Općinskom vijeću 
Fojnica.  
 
II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 
novinama Općine Fojnica“. 
 

PREDSJEDNIK                                                                                  
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                          

Branko Stanić, v.r. 
________________________________________ 

Broj: 01-05-537-6/18 
Fojnica: 19.04.2018. godine                                                                                       
 
Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica – 
Prečišćeni tekst  („Službene novine Općine 
Fojnica“, broj: 2/15) i člana 87. Poslovnika 
Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni tekst 
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 2/15), 
razmatrajući Plan rada i finansijski plan Javne 
ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko 
liječenje – Lječilište „Reumal“ Fojnica za 2018. 
godinu, Općinsko vijeće Fojnica na 12. sjednici, 
održanoj 19.04.2018. godine, donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
I. Općinsko vijeće Fojnica zadužuje menađment i 
upravni odbor Javne ustanove za medicinsku 
rehabilitaciju i banjsko liječenje – Lječilište 
„Reumal“ Fojnica da iznađe mjere za ostvarenje 
planiranih prihoda od BO dana, kako je 
predloženo Planom rada i finansijskim planom 
Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i 
banjsko liječenje – Lječilište „Reumal“ Fojnica za 
2018. godinu, broj: 1/1-3494/17 od 08.12.2017. 
godine,  a koji će biti dostatni za poslovanje Javne 
ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko 
liječenje – Lječilište „Reumal“ Fojnica za 2018. 
godinu, te iste dostavi Općinskom vijeću Fojnica.  
 
 
II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 
novinama Općine Fojnica“. 
 

PREDSJEDNIK                                                                                  
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, s.r. 
________________________________________ 

 
Broj: 01-05-537-5/18  
Fojnica: 19. travnja 2018. godine                                                                                       
  
Na temelju članka 24. Statuta Općine Fojnica - 
Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 
Fojnica“, broj: 2/15) i članka 87. Poslovnika 
Općinskog vijeća Fojnica - Prečišćeni tekst 
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 2/15), 
razmatrajući Prijedlog Odluke o usvajanju i 
Prijedlog odluke provođenju izmjena i dopuna 
Regulacijskog plana „Fojnica ul. Omladinska“,  

Broj: 01-05-537-5/18  
Fojnica: 19.04.2018. 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 Prijedlog Odluke o usvajanju i 
Prijedlog odluke provođenju izmjena i dopuna 
Regulacionog plana „Fojnica ul. Omladinska“, 
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Općinsko vijeće Fojnica na 12. sjednici, 
održanoj 19. travnja 2018. godine, donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o vraćanju na doradu  
Prijedlog Odluke o usvajanju i Prijedlog 

odluke provođenju izmjena i dopuna 
Regulacijskog plana „Fojnica ul. 

Omladinska“ 
(Skraćeni postupak) 

 
 
I.  Općinsko vijeće Fojnica vrača na doradu 
Prijedlog odluke o usvajanju i Prijedlog odluke 
o provođenju izmjena i dopuna Regulacijskog 
plana „Fojnica ul. Omladinska“ 
 
II. Zadužuje se Služba za urbanizam, građenje, 
katastar i imovinsko pravne poslove  da 
Prijedloge odluka iz točke I. ovog zaključka  
doradi, u smislu rješavanja spratnosti objekata 
i građevinske linije u predmetnom obuhvatu. 
 
Sastavni dio ovog Zaključka je Prijedlog 
odluke o usvajanju i Prijedlog odluke o 
provođenju izmjena i dopuna Regulacijskog 
plana „Fojnica ul. Omladinska“, broj: 05-23-
508/18 od 05. travnja 2018. godine,  
 
III.  Zaključak će biti objavljen u „Službenim 
novinama Općine Fojnica“. 
 

PREDSJEDNIK                                                                                                                                                                                                                      
OPĆINSKOG VIJEĆA  FOJNICA 

Branko Stanić, v.r. 
______________________________________      
 
Broj: 01-05-537-13/18 
Fojnica: 19. travnja 2018. godine                                                                    
 
Na temelju članka 24. Statuta Općine Fojnica – 
Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 
Fojnica“, broj: 2/15) i članka 87. Poslovnika 
Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni tekst 
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 
2/15), razmatrajući Izvješće o raspodjeli 
sredstava  iz oblasti sporta i kulture po Javnom 
pozivu od 2. ožujka 2018. godine, Općinsko 
vijeće Fojnica na 12.  sjednici, održanoj 19. 
travnja 2018. godine, donosi 
 

 
 

 

Općinsko vijeće Fojnica na 12. sjednici, 
održanoj 19.04.2018. godine, donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o vraćanju na doradu  
Prijedlog Odluke o usvajanju i Prijedlog 

odluke provođenju izmjena i dopuna 
Regulacionog plana „Fojnica ul. 

Omladinska“ 
(Skraćeni postupak) 

 
 
I.  Općinsko vijeće Fojnica vrača na doradu 
Prijedlog odluke o usvajanju i Prijedlog odluke 
o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog 
plana „Fojnica ul. Omladinska“ 
 
II. Zadužuje se Služba za urbanizam, građenje, 
katastar i imovinsko pravne poslove  da 
Prijedloge odluka iz tačke I. ovog zaključka  
doradi, u smislu rješavanja spratnosti objekata 
i građevinske linije u predmetnom obuhvatu. 
 
Sastavni dio ovog Zaključka je Prijedlog 
odluke o usvajanju i Prijedlog odluke o 
provođenju izmjena i dopuna Regulacionog 
plana „Fojnica ul. Omladinska“, broj: 05-23-
508/18 od 05.04.2018. godine,  
 
III.  Zaključak će biti objavljen u „Službenim 
novinama Općine Fojnica“. 
 

PREDSJEDNIK                                                                                                                  
OPĆINSKOG VIJEĆA  FOJNICA 

Branko Stanić, s.r. 
______________________________________       

 
Broj: 01-05-537-13/18 
Fojnica: 19.04.2018. godine                                                                   
 
Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica – 
Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 
Fojnica“, broj: 2/15) i člana 87. Poslovnika 
Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni tekst 
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 
2/15), razmatrajući Izvještaj o raspodjeli 
sredstava  iz oblasti sporta i kulture po Javnom 
pozivu od 02.03.2018. godine, Općinsko vijeće 
Fojnica na 12.  sjednici, održanoj 19.04.2018. 
godine, donosi 
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ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća  

o  raspodjeli sredstava  iz oblasti sporta i 
kulture u 2018. godini 

 
 
I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o 
raspodjeli sredstava  iz oblasti sporta i kulture 
po Javnom pozivu od 2. ožujka 2018. godine, 
koje je pripremilo Povjerenstvo za društvene 
djelatnosti 02.04.2018. godine. 
 
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o 
raspodjeli sredstava  iz oblasti sporta i kulture 
po Javnom pozivu od 2. ožujka 2018. godine. 
 
II. Zaključak će biti objavljen u  „Službenim 
novinama Općine Fojnica“. 
 

PREDSJEDNIK                                                                           
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, v.r. 
______________________________________ 
 
 

 
ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvještaja  
o  raspodjeli sredstava  iz oblasti sporta i 

kulture u 2018. godini 
 
 
I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o 
raspodjeli sredstava  iz oblasti sporta i kulture 
po Javnom pozivu od 02.03.2018. godine, koji 
je pripremila Komisija za društvene djelatnosti 
02.04.2018. godine. 
 
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o 
raspodjeli sredstava iz oblasti sporta i kulture 
po Javnom pozivu od 02.03.2018. godine. 
 
II. Zaključak će biti objavljen u  „Službenim 
novinama Općine Fojnica“. 
 

PREDSJEDNIK                                                              
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, s.r. 
__________________________________ 
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