
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: 1 
11.02.2019. godine 

F O J N I C A 
GODINA  2019. 

 

 

Broj: 01-05-113-3/19 

Fojnica:  7. veljače 2019. godine 

 

Na temelju članka 2. stavak 1. Zakona o 

osnovama sigurnosti prometa na putevima  u 

Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, 

broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 i 

8/17) i članka 24. Statuta Općine Fojnica - 

Pročiščeni tekst („Službene novine općine 

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

na 17. sjednici održanoj 7. veljače 2019. godine, 

donosi 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o prometu 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o prometu, Općine Fojnica, broj: 01-05-

185-3/10 od 25. veljače 2010. godine i 01-05-903-

4/17 od 29. lipnja  2017. godine, u članku 6. 

stavak 2. se mijenja i glasi: 

 

„i dio ulice Trokut na ulazu u benzinsku pumpu 

„Bucomerc“ sa regionalnog puta R 438 i ide do 

kuće Nade Jurkić K.Č. 1492“. 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu drugog dana od dana 

objavljivanja u „Službenim novinama općine 

Fojnica“ 

 

PREDSJEDNICA                                                                                  

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

________________________________________ 

 

 

Broj: 01-05-113-4/19 

Fojnica: 7. veljače 2019. godine 

 

Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovina 

(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06) i  

 

Broj:01-05-113-3/19 

Fojnica: 07.02.2019. godine 

 

Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o osnovama 

sigurnosti saobraćaja na putevima  u Bosni i 

Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 6/06, 

75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 i 8/17) i člana 

24. Statuta Općine Fojnica - Pročiščeni tekst 

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

Općinsko vijeće Fojnica,  na  17. sjednici 

održanoj 07.02.2019. godine, donosi 

 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o saobraćaju 

 

Član 1. 

 

U Odluci o saobraćaju, Općine Fojnica, broj: 01-

05-185-3/10 od 25.02.2010. godine i 01-05-903-

4/17 od 29.06.2017. godine, u članu 6. stav 2. se 

mijenja i glasi: 

 

„i dio ulice Trokut na ulazu u benzinsku pumpu 

„Bucomerc“ sa regionalnog puta R 438 i ide do 

kuće Jurkić Nade K.Č. 1492“. 

 

Član 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu drugog dana od dana 

objavljivanja u „Službenim novinama općine 

Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                            

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

_______________________________________ 

 

 

Broj: 01-05-113-4/19 

Fojnica: 07.02.2019. godine 

 

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovina 

(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06) i
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članka 24. Statuta općine Fojnica  - Prečišćeni 

tekst („Službene novine općine Fojnica, broj: 

2/15), Općinsko vijeće Fojnica, na 17. sjednici 

održanoj  7. veljače  2019. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o izmajenama i dopunama 

Odluke o utvrđivanju naziva ulica na području 

općine Fojnica 

 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o  utvrđivanju naziva ulica na području 

općine Fojnica, broj 01-05-698/04 od 25.08.2004. 

godine, 01-05-843-4/14 od 3. srpnja 2014. godine 

i 01-05-1283-3/17 od 12. listopada 2017. godine, 

u članku 1. iza točke 61. dodaje se nova točka 62. 

koja glasi: 

 

„62. Ulica fra Augustina Miletića se odvaja od 

ulice Kozogradska kod kuće Gujić Želje i ide do 

kuće Miličević Gorana“. 

 

Članak 2. 

 

U članku 1. stavak 1. u točci 2. riječi: „hotela 

Jezero“ zamjenjuju se riječima: „zgrade općine 

Fojnica“. 

 

U članku 1. stavak 1. točka 3. mijenja  se i glasi: 

„Ulica fra Anđela Zvizdovića se odvaja od ulice 

Bosanska kod Javne ustanove Ljekarna-Apoteka 

Fojnica i ide  do Franjevačkog samostana Duha 

Svetoga Fojnica“. 

 

U članku 1. stavak 1. u točci 4. riječ: 

„Samostanska“ zamjenjuje se sa riječima: „fra 

Anđela Zvizdovića“. 

 

U članku 1. stavak 1. u točci 5. riječi: „Ulica 

Ivana Frane Jukića“ zamjenjuju se riječima: 

„Ulica fra Ivana Frane Jukića“ a riječ: 

„Samostanska“ zamjenjuje se sa riječima: „fra 

Anđela Zvizdovića“. 

 

U članku 1. stavak 1. u točci: 7. riječ: 

„Samostanska“ zamjenjuje se sa riječima: „fra 

Anđela Zvizdovića“. 

 

U članku 1. stavak 1. u točci 26. riječi: „hotela 

Jezero“ zamjenjuju se sa riječima: „zgrade općine 

Fojnica“. 

 

U članku 1. stavak  1. u točci 44 . riječ: 

„Samostanska“ zamjenjuje se sa riječima: „fra 

Anđela Zvizdovića“. 

 

 

člana 24. Statuta općine Fojnica  - Prečišćeni tekst 

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

Općinsko vijeće Fojnica, na 17. sjednici održanoj  

07.02.2019. godine, donosi 

 

ODLUKU 
o izmajenama i dopunama 

Odluke o utvrđivanju naziva ulica na području 

općine Fojnica 

 

 

Član 1. 

 

U Odluci o  utvrđivanju naziva ulica na području 

općine Fojnica, broj 01-05-698/04 od 25.08.2004. 

godine, 01-05-843-4/14 od 03.07.2014. godine i 

01-05-1283-3/17 od 12.10.2017. godine, u članu 

1. iza tačke 61. dodaje se nova tačka 62. koja 

glasi: 

 

„62. Ulica fra Augustina Miletića se odvaja od 

ulice Kozogradska kod kuće Gujić Želje i ide do 

kuće Miličević Gorana“. 

 

Član 2. 

 

U članu 1. stav 1. u tačci 2. riječi: „hotela Jezero“ 

zamjenjuju se riječima: „zgrade općine Fojnica“. 

 

U članu 1. stav 1. tačka 3. mijenja  se i glasi: 

„Ulica fra Anđela Zvizdovića se odvaja od ulice 

Bosanska kod Javne ustanove Ljekarna-Apoteka 

Fojnica i ide  do Franjevačkog samostana Duha 

Svetoga Fojnica“. 

 

U članu 1. stav 1. u tačci 4. riječ: „Samostanska“ 

zamjenjuje se sa riječima: „fra Anđela 

Zvizdovića“. 

 

U članu 1. stav 1. u tačci 5. riječi: „Ulica Ivana 

Frane Jukića“ zamjenjuju se riječima: „Ulica fra 

Ivana Frane Jukića“ a riječ: „Samostanska“ 

zamjenjuje se sa riječima: „fra Anđela 

Zvizdovića“. 

 

U članu 1. stav 1. u tačci: 7. riječ: „Samostanska“ 

zamjenjuje se sa riječima: „fra Anđela 

Zvizdovića“. 

 

U članu 1. stav 1. u tačci 26. riječi: „hotela 

Jezero“ zamjenjuju se sa riječima: „zgrade općine 

Fojnica“. 

 

U članu 1. stav 1. u tačci 44 . riječ: 

„Samostanska“ zamjenjuje se sa riječima: „fra 

Anđela Zvizdovića“. 
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U članku 1. stavak 1. u točci 45 . riječ: 

„Samostanska“ zamjenjuje se sa riječima: „fra 

Anđela Zvizdovića“. 

 

U članku 1. stavak 1. u točci 46. riječi: „Ulica 

Nikole Lašvanina“ zamjenjuju se riječima: „Ulica 

fra Nikole Lašvanina“. 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu drugog  dana od dana 

objavljivanja u „Službenim novinama Općine 

Fojnica“. 

PREDSJEDNICA                                                                             

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

________________________________________ 

 

U članu 1. stav 1. u tačci 45 . riječ: 

„Samostanska“ zamjenjuje se sa riječima: „fra 

Anđela Zvizdovića“. 

 

U članu 1. stav 1. u tačci 46. riječi: „Ulica Nikole 

Lašvanina“ zamjenjuju se riječima: „Ulica fra 

Nikole Lašvanina“. 

Član 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu drugog  dana od dana 

objavljivanja u „Službenim novinama Općine 

Fojnica“. 

PREDSJEDNICA                                                                                 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

_______________________________________

Broj:01-05-113-5/19 

Fojnica: 7. veljače 2019. godine      

                                                                                  

Na temelju članka 7. i 9. Zakona o javnim 

poduzećima („Službene novine Federacije BiH”, 

broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), članka 8. i 9. 

Statuta  JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica broj: 01-05-

484/06 od 05.07.2006. godine, a u vezi sa 

Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim 

imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 

(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 

34/03 i 65/13) i člankom 24. točka 18. Statuta 

općine Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene 

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

vijeće Fojnica, na 17. sjednici održanoj  7. veljače 

2019. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o razrješenje predsjednika i članova 

Nadzornog odbora JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica 

 

I. 

 

Zbog isteka mandata predsjedniku i članovima 

Nadzornog odbora  JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica 

razrješuju se dužnosti sa danom 7. veljače 2019. 

godine:  

 

1. Robert Jurak, sa dužnosti  predsjednik,  kao  

predstavnik utemeljitelja 

2. Mustafa Topalović, sa dužnosti člana, kao 

predstavnik utemeljitelja 

3. Edin Sarvan, sa dužnosti člana, kao predstavnik 

utemeljitelja 

4. Siniša Knežević, sa dužnosti člana, kao 

predstavnik utemeljitelja 

5. Selma Bejtić, sa dužnosti člana, kao zaposlenik 

poduzeća 

 

II. 

 

Broj: 01.05-113-5/19 

Fojnica: 07.02.2019. godine                                                                                        

 

Na osnovu člana 7. i 9. Zakona o javnim 

preduzećima („Službene novine Federacije BiH”, 

broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 8. i 9. 

Statuta  JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica broj: 01-05-

484/06 od 05.07.2006. godine, a u vezi sa 

Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim 

imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 

(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 

34/03 i 65/13) i članom 24. tačka 18. Statuta 

općine Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene 

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

vijeće Fojnica, na 17. sjednici održanoj 

07.02.2019. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o razrješenje predsjednika i članova 

Nadzornog odbora JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica 

 

I. 

 

Zbog isteka mandata predsjedniku i članovima 

Nadzornog odbora  JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica 

razrješuju se dužnosti sa danom 07.02.2019. 

godine:  

 

1. Jurak Robert, sa dužnosti  predsjednik,  kao  

predstavnik osnivača 

2. Topalović Mustafa, sa dužnosti člana, kao 

predstavnik osnivača 

3. Sarvan Edin, sa dužnosti člana, kao predstavnik 

osnivača 

4. Knežević Siniša, sa dužnosti člana, kao 

predstavnik osnivača 

5. Bejtić Selma sa dužnosti člana, kao zaposlenik 

preduzeća 

 

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. 

______________________________________ 

 

Broj: 01-05-113-6/19 

Fojnica: 7. veljače 2019. godine 

 

Na temeljeu članka 7. i 9. Zakona o javnim 

poduzećima u Federaciji BiH (“Službene 

novine Federacije BiH”, broj: 8/05, 81/08, 

22/09 i 109/12), članka 12. stavak 3. Zakona o 

ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima 

Federacije Bosne i Hercegovine („Službene 

novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 

65/13), Odluke o postupcima i kriterijima 

imenovanja na pozicije  u reguliranim tijelima 

općine Fojnica („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 3/14) i članka 24. točka 18. 

Statuta Općine Fojnica – Prečišćeni tekst  

(„Službene novine općine Fojnica“, broj: 

2/15),  nakon provedenog postupka po Javnom 

oglasu za izbor i imenovanje predsjednika i 

članova Nadzornog odbora u JKP „Šćona“ 

d.o.o. Fojnica, objavljenog u „Službenim 

novinama Federacije BiH“, broj: 85 od 26. 

listopada 2018. godine, Općinsko vijeće 

Fojnica , na  17. sjednici održanoj 7. veljače 

2019.  godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o imenovanju Nadzornog odbora JKP 

„Šćona“ d.o.o. Fojnica 

 

I. 

 

U Nadzorni odbor JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica 

imenuju se: 

 

1. Munir Softić, predstavnik utemeljitelja,  

2. Samir Pašić, predstavnik utemeljitelja,  

3. Robert Jurak, predstavnik utemeljitelja,  

4. Siniša Knežević, predstavnik utemeljitelja,  

5. Almin Mujčić, zaposlenik poduzeća. 

 

II. 

 

Nadzorni odbor je mjerodavan da: 

- priprema poslovnike i predlaže ih skupštini 

- priprema etički kodeks i predlaže ga skupštini 

- vrši izbor kandidata odbora za reviziju i 

podnosi prijedlog za njegovo imenovanje 

skupštini 

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: 01-05-113-6/19 

Fojnica: 07.02.2019. godine 

 

Na osnovu člana 7. i 9. Zakona o javnim 

preduzećima u Federaciji BiH (“Službene 

novine Federacije BiH”, broj: 8/05, 81/08, 

22/09 i 109/12), člana 12. stav 3. Zakona o 

ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima 

Federacije Bosne i Hercegovine („Službene 

novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 

65/13), Odluke o postupcima i kriterijima 

imenovanja na pozicije  u reguliranim 

organima općine Fojnica („Službene novine 

općine Fojnica“, broj 3/14) i člana 24. tačka 

18. Statuta općine Fojnica – Prečišćeni tekst  

(„Službene novine općine Fojnica“, broj: 

2/15), nakon provedenog postupka po Javnom 

oglasu za izbor i imenovanje predsjednika i 

članova Nadzornog odbora u JKP „Šćona“ 

d.o.o. Fojnica, objavljenog u „Službenim 

novinama Federacije BiH“, broj: 85 od 

26.10.2018. godine, Općinsko vijeće Fojnica, 

na 17. sjednici održanoj 07.02.2019. godine, 

donosi 

 

RJEŠENJE 
o imenovanju Nadzornog odbora JKP 

„Šćona“ d.o.o. Fojnica 

 

I. 

 

U Nadzorni odbor JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica 

imenuju se: 

 

1. Softić Munir, predstavnik osnivača 

2. Pašić Samir, predstavnik osnivača 

3. Jurak Robert, predstavnik osnivača 

4. Knežević Siniša, predstavnik osnivača 

5. Mujčić Almin, zaposlenik preduzeća. 

 

II. 

 

Nadzorni odbor je nadležan da: 

- priprema poslovnike i predlaže ih skupštini 

- priprema etički kodeks i predlaže ga skupštini 

- vrši izbor kandidata odbora za reviziju i 

podnosi prijedlog za njegovo imenovanje 

skupštin
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- razmatra provedbeni propis za postupak 

nabavke i nadzire njegovo provođenje 

- daje ovlasti za djelatnosti koje su ograničene 

na temelju odredbi Zakona o javnim 

poduzećima 

- daje upustva direktoru za provedbu preporuka 

u vezi sa uočenim nepravilnostima 

- utvrđuje razvojnu i poslovnu politiku, te 

mjere za njihovu provedbu 

- donosi odluke o usvajanju planova razvitka i 

poslovanja 

- odlučuje o kupovini i prodaju osnovnih 

sredstava , donosi investicijske odluke 

- donosi odluke o poslovanju po obračunu, te 

donosi bilancu stanja i bilancu uspjeha 

- imenuje i razrješava ravnatelja na temelju 

Zakona o javnim poduzećima Federacije 

Bosne i Hercegovine 

- usvaja izvješća koje poduzeće dostavlja 

državnim tijelima i institucijama 

- donosi odluke o kreditnim zaduženjima, 

kupovini dionica 

- donosi odluke po završnim računima 

- podnosi Skupštini godišnje izvješće o 

poslovanju poduzeća, koje obvezno uključuje 

  izvješće revizora, izvješće o radu Nadzornog 

odbora i odbora za reviziju i plan poslovanja za 

  narednu poslovnu godinu u okvirima 

postojećeg plana i revidiranog plana 

- brine o svim drugim pitanjima iz oblasti 

poslovanja, rada i ustroja poduzeća 

- odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, 

uzimanje uz lizing i druge transakcije u obimu 

od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti 

- vrši i druge poslove predviđene zakonom. 

 

III. 

 

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri 

godine i mogu biti ponovo imenovani. 

 

IV. 

 

Ovo Rješenje, stupa na snagu danom 

donošenja, a bit će objavljeno u „Službenim 

novinama Federacije BiH“ i „Službenom 

novinama općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

______________________________________ 

 

 

- razmatra provedbeni propis za postupak 

nabavke i nadzire njegovo provođenje 

- daje ovlasti za djelatnosti koje su ograničene 

na osnovu odredbi Zakona o javnim 

preduzećima 

- daje upustva direktoru za provedbu preporuka 

u vezi sa uočenim nepravilnostima 

- utvrđuje razvojnu i poslovnu politiku, te 

mjere za njihovu provedbu 

- donosi odluke o usvajanju planova razvitka i 

poslovanja 

- odlučuje o kupovini i prodaju osnovnih 

sredstava , donosi investicijske odluke 

- donosi odluke o poslovanju po obračunu, te 

donosi bilancu stanja i bilancu uspjeha 

- imenuje i razrješava direktora na osnovu 

Zakona o javnim preduzećima Federacije 

Bosne i Hercegovine 

- usvaja izvještaje koje Preduzeće dostavlja 

državnim organima i institucijama 

- donosi odluke o kreditnim zaduženjima, 

kupovini dionica 

- donosi odluke po završnim računima; 

- podnosi Skupštini godišnji izvještaj o 

poslovanju preduzeća, koje obavezno uključuje 

 izvještaj revizora, izvještaj o radu Nadzornog 

odbora i odbora za reviziju i plan poslovanja  

za narednu poslovnu godinu u okvirima 

postojećeg plana i revidiranog plana; 

- brine o svim drugim pitanjima iz oblasti 

poslovanja, rada i ustroja preduzeća; 

- odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, 

uzimanje uz lizing i druge transakcije u obimu 

od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti; 

- vrši i druge poslove predviđene zakonom 

 

III. 

 

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri 

godine i mogu biti ponovo imenovani. 

 

IV. 

 

Ovo Rješenje, stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenim 

novinama Federacije BiH“ i „Službenom 

novinama općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

__________________________________ 
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Broj: 01-05-113-7/19 

Fojnica: 7. veljače 2019. godine 

 

Na temelju članka 64. stavak 8. Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti („Službene novine 

Federacije  BiH“, broj: 46/10), članka 10. 

Statuta Javne ustanove Ljekarna - Apoteka 

Fojnica, broj: 24/13 od 13.08.2013. godine i 

članka 24. točka 18. Statuta Općine Fojnica – 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15) i članka 88. Poslovnika 

Općinskog vijeća Fojnica Prečišćeni tekst 

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

Općinsko vijeće Fojnica na 17. sjednici, 

održanoj 7. veljače 2019. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o razrješenju privremenog Upravnog vijeća 

JU Ljekarna-Apoteka Fojnica 

 

I. 

 

Zbog isteka mandata privremenom Upravnom 

vijeću JU Ljekarna-Apoteka Fojnica, 

razrješuju se dužnosti sa danom 7. veljača 

2019. godine:   

  

1. Almir Selimović, predsjednik 

2. Dražen Matić, član 

3. Adisa Hodžić, član 

 

II. 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenje, a bit će objavljeno u „Službenim 

novinama općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

______________________________________ 

  

Broj: 01-05-113-7/19 

Fojnica: 07.02.2019. godine 

 

Na osnovu člana 64. stav 8. Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti („Službene novine 

Federacije  BiH“, broj: 46/10), člana 10. 

Statuta Javne ustanove Ljekarna - Apoteka 

Fojnica, broj: 24/13 od 13.08.2013. godine i 

člana 24. tačka 18. Statuta Općine Fojnica – 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15) i člana 88. Poslovnika 

Općinskog vijeća Fojnica Prečišćeni tekst 

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

Općinsko vijeće Fojnica na 17. sjednici, 

održanoj 07.02.2019. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o razrješenju privremenog Upravnog  

odbora JU Ljekarna-Apoteka Fojnica 

 

I. 

 

Zbog isteka mandata privremenom Upravnom 

odboru JU Ljekarna-Apoteka Fojnica, 

razrješuju se dužnosti sa danom 07.02.2019. 

godine:   

  

1. Almir Selimović, predsjednik 

2. Dražen Matić, član 

3. Adisa Hodžić, član 

 

II. 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenje, a bit će objavljeno u „Službenim 

novinama općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

____________________________________

Broj: 01-05-113-8/19 

Fojnica: 7. veljače 2019. godine 

 

Na temelju članka 64. stavak 5. i 8. Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti („Službene novine 

Federacije  BiH“, broj: 46/10), članka 10. 

Statuta Javne ustanove Ljekarna-Apoteka 

Fojnica, broj: 24/13 od 13.08.2013. godine, 

članka 24. stavak 18. Statuta općine Fojnica – 

Prečišćeni tekst („Službene  novine oipćine 

 

Broj: 01-05-113-8/19 

Fojnica: 07.02.2019. godine 

 

Na osnovu člana 64. stav 5. i 8. Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti („Službene novine 

Federacije  BiH“, broj: 46/10), člana 10. 

Statuta Javne ustanove Ljekarna-Apoteka 

Fojnica, broj: 24/13 od 13.08.2013. godine, 

člana 24. stav 18. Statuta općine Fojnica – 

Prečišćeni tekst(„Službene novine općine
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Fojnica“, broj: 2/15) i članka 88. Poslovnika 

Općinskog vijeća Fojnica Prečišćeni tekst 

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

Općinsko vijeća Fojnica na 17.  Sjednici, 

održanoj  7. veljače 2019. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o imenovanju v.d. Upravnog vijeća 

JU Ljekarna-Apoteka Fojnica 

 

I. 

 

Imenuju se v.d. Upravnog vijeća JU Ljekarna-

Apoteka Fojnica, u sastavu: 

1. Almir Selimović, predsjednik 

2. Dražen Matić, član 

3. Adisa Hodžić, član 

 

II. 

 

Imenovanim  v.d. Upravnog  vijeća JU 

Ljekarna-Apoteka Fojnica mandat traje do 30 

dana, i isti, do imenovanja novog Upravnog 

vijeća, preuzima i ima prava i obveze 

Upravnog vijeća definirane  Statutom JU 

Ljekarna-Apoteka Fojnica. 

 

III. 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

bit će objavljena u „Službenim novinama 

općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

______________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Fojnica“, broj: 2/15) i člana 88. Poslovnika 

Općinskog vijeća Fojnica Prečišćeni tekst 

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

Općinsko vijeća Fojnica na 17.  sjednici, 

održanoj 07.02.2019. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o imenovanju v.d. Upravnog odbora 

JU Ljekarna-Apoteka Fojnica 

 

I. 

 

Imenuju se v.d. Upravnog odbora JU Ljekarna-

Apoteka Fojnica, u sastavu: 

1. Almir Selimović, predsjednik 

2. Dražen Matić, član 

3. Adisa Hodžić, član 

 

II. 

 

Imenovanim  v.d. Upravnog odbora JU 

Ljekarna-Apoteka Fojnica mandat traje do 30 

dana, i isti, do imenovanja novog Upravnog 

odbora, preuzima i ima prava i obaveze 

Upravnog odbora definisane  Statutom JU 

Ljekarna-Apoteka Fojnica. 

 

III. 

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

bit će objavljena u „Službenim novinama 

općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

______________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Broj: 01-05-113-13/19 

Fojnica: 7. veljače 2019. godine 

 

Na temelju članka 9., 10. i 11. Zakona o 

porezu na promet nekretnina  - Prečišćeni tekst 

(„Službene novine Kantona Središnja Bosna“, 

broj: 11/13) i članka 24. točka 18. Statuta 

Općine Fojnica - prečišćeni tekst („Službene 

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

vijeće Fojnica  na 17. sjednici, održanoj 7. 

veljače 2019. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o imenovanju Povjerenstva 

za procjenu prometne vrijednosti 

nekretnine 

Broj: 01-05-113-13/19 

Fojnica: 07.02.2019. godine 

 

Na osnovu člana 9., 10. i 11. Zakona o porezu 

na promet nekretnina - Prečišćeni tekst 

(„Službene novine Srednjobosanskog 

kantona“, broj: 11/13) i člana 24. tačka 18. 

Statuta Općine Fojnica - prečišćeni tekst 

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

Općinsko vijeće Fojnica  na 17. sjednici, 

održanoj 07.02.2019. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o imenovanju Komisije 

za procjenu prometne vrijednosti 

nekretnine
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I. 

 

Imenuje se Povjerenstvo za procjenu prometne 

vrijednosti nekretnine u sastavu: 

 

1. Almir Zulum, 

2. Senad Aletić, 

3. Branko Golub. 

 

II. 

 

Povjerenstvo za procjenu prometne vrijednosti 

nekretnine dužno je donijeti poslovnik 

povjerenstva. 

III. 

 

Mandat Povjerenstva za procjenu prometne 

vrijednosti nekretnine traje 2 (dvije) godine. 

 

IV. 

 

Predsjednik i članovi Povjerenstva za procjenu 

prometne vrijednosti nekretnine za svoj rad u 

Povjerenstvu imaju pravo na novčanu naknadu, 

u visini utvrđenoj Odlukom Općinskog vijeća 

Fojnica. 

V. 

 

Naknadu za rad u Povjerenstvu plaća stranka 

koja podnese zahtjev za izlazak Povjerenstva u 

svrhu procjene prometne vrijednosti 

nekretnina. 

Osim plaćanja naknade za rad Povjerenstva, 

stranka snosi troškove prijevoza Povjerenstva 

na lice mjesta i troškove plaćanja poreza. 

 

VI. 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od 

dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                            

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                            

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

______________________________________ 

 

I. 

 

Imenuje se Komisija za procjenu prometne 

vrijednosti nekretnine u sastavu: 

 

1. Zulum Almir, 

2. Aletić Senad, 

3. Golub Branko. 

 

II. 

 

Komisija za procjenu prometne vrijednosti 

nekretnine dužno je donijeti poslovnik 

komisije. 

III. 

 

Mandat Komisije za procjenu prometne 

vrijednosti nekretnine traje 2 (dvije) godine. 

 

IV. 

 

Predsjednik i članovi Komisije za procjenu 

prometne vrijednosti nekretnine za svoj rad u 

Komisiji imaju pravo na novčanu naknadu, u 

visini utvrđenoj Odlukom Općinskog vijeća 

Fojnica. 

V. 

 

Naknadu za rad u Komisiji plaća stranka koja 

podnese zahtjev za izlazak Komisije u svrhu 

procjene prometne vrijednosti nekretnina. 

 

Osim plaćanja naknade za rad Komisije, 

stranka snosi troškove prijevoza Komisije na 

lice mjesta i troškove plaćanja poreza. 

 

VI. 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

objavljivanja u „Službenim novinama općine 

Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                            

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

______________________________________

Broj: 01-05-113-12/19 

Fojnica: 7. veljače 2019. godine 

 

Na temelju članka 64. stavak 8. Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti („Službene novine 

Federacije  BiH“, broj: 46/10), a u vezi sa  

Broj: 01-05-113-12/19 

Fojnica: 07.02.2019. godine 

 

Na osnovu člana 64. stav 8. Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti („Službene novine 

Federacije  BiH“, broj: 46/10), a u vezi sa 
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člankom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i 

drugim imenovanjima Federacije Bosne i 

Hercegovine („Službene novine Federacije 

BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13) i člankom 24. 

točka 18.  Statuta Općine Fojnica – Prečišćeni 

tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15) Općinsko vijeće Fojnica na 17. sjednici, 

održanoj 7. veljače 2019. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o produženju mandata privremenom 

Upravnom vijeću Lječilišta „Reumal“ 

Fojnica 

 

I. 

 

Općinsko vijeće Fojnica produžava mandat 

privremenom Upravnom vijeću Lječilišta 

„Reumal“ Fojnica, imenovanom rješenjem 

Općinskog vijeća Fojnica, broj: 01-05-1231-

6/18 od 29. studenog 2018. godine na period 

do 30 dana, odnosno do okončanja konkursne 

procedure za izbor i imenovanje predsjednika i 

članova Upravnog odbora Lječilišta „Reumal“ 

Fojnica na način, po postupku i uz poštivanje i 

primjenu načela propisanih Zakonom o 

ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima 

Federacije Bosne i Hercegovine („Službene 

novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 

65/13).  

II. 

 

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. 

______________________________________ 

članom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i 

drugim imenovanjima Federacije Bosne i 

Hercegovine („Službene novine Federacije 

BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13) i članom 24. 

tačka 18.  Statuta Općine Fojnica – Prečišćeni 

tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15) Općinsko vijeće Fojnica na 17. sjednici, 

održanoj 07.02.2019. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o produženju mandata privremenom 

Upravnom odboru Lječilišta „Reumal“ 

Fojnica 

 

I. 

 

Općinsko vijeće Fojnica produžava mandat 

privremenom Upravnom odboru Lječilišta 

„Reumal“ Fojnica, imenovanom rješenjem 

Općinskog vijeća Fojnica, broj: 01-05-1231-

6/18 od 29.11.2018. godine na period do 30 

dana, odnosno do okončanja natječajne  

procedure za izbor i imenovanje predsjednika i 

članova Upravnog odbora Lječilišta „Reumal“ 

Fojnica na način, po postupku i uz poštivanje i 

primjenu načela propisanih Zakonom o 

ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima 

Federacije Bosne i Hercegovine („Službene 

novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 

65/13).  

II. 

 

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: 01-05-113-9/19 

Fojnica: 7. veljače 2019. godine 

 

Na temelju članka 2.12. stavak (5) Izbornog 

zakona Bosne i Hercegovine („Službeni 

glasnik BiH“, broj: 23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 

25/02, 04/04, 25/05, 77/05, 11/06, 24/06, 

32/07,33/08, 37/08 i 32/10, 18/13, 17/14 i 

31/16), ) i članka 24. Statuta općine Fojnica – 

Prečišćeni tekst  („Službene novine općine 

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

za izbor i imenovanje  Općinsko vijeće 

Fojnica,  

 

Broj: 01-05-113-9/19 

Fojnica: 07.02.2019. godine 

 

Na osnovu člana 2.12. stav (5) Izbornog 

zakona Bosne i Hercegovine („Službeni 

glasnik BiH“, broj: 23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 

25/02, 04/04, 25/05, 77/05, 11/06, 24/06, 

32/07,33/08, 37/08 i 32/10, 18/13, 17/14 i 

31/16), ) i člana 24. Statuta općine Fojnica – 

Prečišćeni tekst  („Službene novine općine 

Fojnica“, broj: 2/15) na prijedlog Komisije za 

izbor i imenovanje  Općinsko vijeće Fojnica,  
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na 17. sjednici održanoj 7. veljače 2019. 

godine, donosi 

RJEŠENJE 
o imenovanju jednog člana Općinskog 

izbornog povjerenstva Fojnica 

 

I. 

Općinsko vijeća Fojnica  imenuje Snežanu 

Rajić za člana Općinskog izbornog 

povjerenstva Fojnica. 

 

II. 

Imenovanom članu povjerenstva iz točke I. 

ovog rješenja mandat traje 7 (sedam) godina, 

od dana davanja suglasnosti od Središnjeg 

izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine. 

 

III. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom davanja 

suglasnosti na imenovanje od Središnjeg 

izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine. 

 

IV. 

Ovo Rješenje će biti objavljeno u „Službenim 

novinama općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

______________________________________ 

na 17. sjednici održanoj 07.02.2019. godine, 

donosi  

RJEŠENJE 
o imenovanju jednog člana Općinske 

izborne komisije Fojnica 

 

I. 

Općinsko vijeća Fojnica  imenuje Snežana 

Rajić za člana Općinske izborne komisije 

Fojnica. 

II. 

Imenovanom članu  komisije iz tačke I. ovog 

rješenja mandat traje 7 (sedam) godina, od 

dana davanja saglasnosti od Centralne izborne 

komisije Bosne i Hercegovine. 

 

 

III. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom davanja 

saglasnosti na imenovanje od Centralne 

izborne komisije Bosne i Hercegovine. 

 

IV. 

Ovo Rješenje će biti objavljeno u „Službenim 

novinama općine Fojnica“ 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

______________________________________

 

Broj: 01-05-113-11/19 

Fojnica:  7. veljače 2019. godine                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                   

HITNO 

 

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 17. sjednici 

održanoj 7. veljače 2019. godine, donosi 

                                                                                                                                    

ZAKLJUČAK 
 

I. 

 

Općinsko vijeće Fojnica, traži od Kantonalnog 

tužilaštva Kantona Središnja Bosna da prema 

Općinskom vijeću Fojnica i Općinskom 

načelniku dostavi informaciju o poduzetim  

 

Broj: 01-05-113-11/19 

Fojnica: 07.02.2019. godine                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                   

HITNO 

 

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 17. sjednici 

održanoj 07.02.2019. godine, donosi 

                                                                                                                                    

ZAKLJUČAK 
 

I. 

 

Općinsko vijeće Fojnica, traži od Kantonalnog 

tužilaštva Srednjobosanskog kantona da prema 

Općinskom vijeću Fojnica i Općinskom 

načelniku dostavi informaciju o poduzetim  
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mjerama i aktivnostima a u vezi dopisa koji je 

zaprimio  načelnik Općine Fojnica od: 

 

-   Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i 

Hercegovine, broj T11 0 KTA 0003814 18 od  

19. prosinca 2018. godine i 

-   Državne agencije za istragu i zaštitu, broj: 

16-04/3-04-1-8142-3/18 od 21. prosinca 2018. 

godine. 

II. 

 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 

bit će objavljen u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

mjerama i aktivnostima a u vezi dopisa koji je 

zaprimio  načelnik Općine Fojnica od: 

 

-   Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i 

Hercegovine, broj T11 0 KTA 0003814 18 od  

19.12.2018. godine i 

-   Državne agencije za istragu i zaštitu, broj: 

16-04/3-04-1-8142-3/18 od 21.12.2018. 

godine. 

II. 

 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 

bit će objavljen u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

Dostavljeno:                                                                                   

-Kantonalnom Tužilaštvu                                                  

Kantona Središnja Bosna    

- Evidencija 

- A/a 

PREDSJEDNICA                                                                                         

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

_____________________________________ 

 

 

Dostavljeno:                                                                                    

- Kantonalnom Tužilaštvu                                                    

Srednjobosanskog kantona                                              

- Evidencija 

- A/a 

PREDSJEDNICA                                                                                         

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

______________________________________

Broj: 01-05-113-10/19 

Fojnica: 7. veljače 2019. godine 

 

IZVJEŠĆE 
o realizaciji Programa rada  Općinskog 

vijeća Fojnica za 2018. godinu 

 

1. UVODNI DIO 

 

Programom rada Općinskog vijeća za 2019. 

godinu, koji je usvojen na 15. sjednici 

Općinskog vijeća, održanoj 29. studenog 2018. 

godine, utvrđen je sadržaj aktivnosti koje je 

potrebno realizirati u 2019. godini. Pored 

brojnih aktivnosti utvrđenih naprijed 

navedenim Programom, za prvi kvartal (1.  

siječnja  – 31. ožujka 2019. g.), između ostalog 

predviđeno je i razmatranje Izvješća o 

realizaciji Programa rada Općinskog vijeća 

Fojnica za 2018. godinu, gdje su kao 

obrađivači navedeni predsjednik i tajnik 

Općinskog vijeća, a kao predlagatelji  

predsjednik i Kolegij Općinskog vijeća.  

 

2. REALIZACIJA PROGRAMA RADA  

 

2.1. Pregled održanih sjenica Općinskog 

vijeća  za izvještajni period 

 

Broj: 01-05-113-10/19 

Fojnica: 07.02.2019. godine 

 

IZVJEŠTAJ 
o realizaciji Programa rada  Općinskog 

vijeća Fojnica za 2018. godinu 

 

1. UVODNI DIO 

 

Programom rada Općinskog vijeća za 2019. 

godinu, koji je usvojen na 15. sjednici 

Općinskog vijeća održanoj 29.11.2018. godine, 

utvrđen je sadržaj aktivnosti koje je potrebno 

realizirati u 2019. godini. Pored brojnih 

aktivnosti utvrđenih naprijed navedenim 

Programom, za prvi kvartal (01.01. – 

31.03.2019. g.), između ostalog predviđeno je i 

razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa 

rada Općinskog vijeća Fojnica za 2018. 

godinu, gdje su kao obrađivači navedeni 

predsjednik i sekretar Općinskog vijeća, a kao 

predlagači predsjednik i Kolegij Općinskog 

vijeća.  

 

2. REALIZACIJA PROGRAMA RADA  

 

2.1. Pregled održanih sjenica Općinskog 

vijeća  za izvještajni period 
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U izvještajnom periodu, odnosno u periodu od 

1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. 

godine, Općinsko vijeće je zakazalo i održalo: 

6 redovitih, 1 svečanu, 4 izvanredne sjednice.  

 

Pregled održanih sjednica Vijeća dat je u 

narednoj tabeli: 

 

 

2.2. Pregled planiranih i realiziranih točaka  

 

U izvještajnom periodu Vijeće je razmatralo 

ukupno 102 točke dnevnog reda.  

 

Broj planiranih i realiziranih točki dnevnog 

reda po kvartalima, prikazan je u narednoj 

tabeli: 

 

 

Za svaku točku odnosno pitanje planirano po 

kvartalu za razmatranje i odlučivanje na Vijeću 

jasno su definirani obrađivači i predlagatelji. 
 

 

 

U izvještajnom periodu, odnosno u periodu od  

Općinsko vijeće je zakazalo i održalo: 6 

redovnih, 1 svečanu, 4 vanredne sjednice.  

 

Pregled održanih sjednica Vijeća dat je u 

narednoj tabeli: 
 

 

 

2.2. Pregled planiranih i realiziranih tačaka  

 

U izvještajnom periodu Vijeće je razmatralo 

ukupno 102 tačke dnevnog reda.  

 

Broj planiranih i realiziranih tački dnevnog 

reda po kvartalima, prikazan je u narednoj 

tabeli: 

 

 

 

KVARTAL  

Plani- 

rano/ 

Reali- 

zirano 

 

 

Prvi 

(01.01. 

- 

31.03. 

2018) 

 

Drugi 

(01.04. 

- 

30.06. 

2018) 

Treći 

(01.07. - 

30.09. 

2018)  

Četvrti 

(01.10. 

-1.12. 

2018)  

Uku-

pno 

 

 

Plani- 

rano 

 

12 

 

12 

 

3 

 

7 

 

34 

Reali-

zirano 

 

10 43 5 
 

45 103 

 

Za svaku tačku odnosno pitanje planirano po 

kvartalu za razmatranje i odlučivanje na Vijeću 

jasno su definisani obrađivači i predlagači. 

 

Redni 

broj 

Redni broj 

sjednice 

 

Vrsta sjednice Datum 

održavanja 

1. 11. sjednica  Redovna  22. veljače 

2018. godine 

2. 1. sjednica Svečana 17. ožujka 

2017. godine 

3. 12. sjednica Redovna 19. travnja 

2018. godine 

4. 2. sjednica  Izvanredna  1. lipnja 2018. 
godine 

5. 3. sjednica Izvanredna 4. lipnja 2018. 

godine 

6. 4. sjednica Izvanredna 12. lipnja 2018. 

godine 

7. 13. sjednica Redovna 28. lipnja 2018. 
godine 

8. 5. sjednica Izvanredna 06. listopada 

2018. godine 

9. 14. sjednica Redovna 31. listopada 

2018. godine 

10. 15. sjednica Redovna 29. studenog 

2018. godine 

11. 16. sjednica Redovna  20. prosinca 

2018. godine 

 KVARTAL 
 
 

 

Plani- 

rano/ 

Reali-

zirano 

Prvi 

(01.01. 

- 

31.03. 

2018) 

Drugi 

(01.04. - 

30.06. 

2018) 

Treći 

(01.07

. - 

30.09. 

2018)  

 

Četvrti 

(01.10. -

1.12. 

2018)  

Uku-

pno 

Plani-

rano 

 

12 

 

12 

 

3 

 

7 

 

34 

Reali- 

zirano 

10 43 5 45 103 

Redni 

broj 

Redni broj 

sjednice 

Vrsta 

sjednice 

Datum 

održavanja 

1. 
 

11. sjednica  Redovna  22.02. 2018. godine 

2. 1. sjednica Svečana 17.03.2017. godine 

 

3. 12. sjednica Redovna 19.04. 2018. godine 

4. 2. sjednica  Izvanredna  01.06. 2018. godine 

5. 3. sjednica Izvanredna 04.06. 2018. godine 

6. 4. sjednica Izvanredna 12.06. 2018. godine 
 

7. 13. sjednica Redovna 28. 06. 

2018. godine 

8. 5. sjednica Izvanredna 06.10. 2018. godine 

9. 14. sjednica Redovna 31.10.2018. godine 

10. 15. sjednica Redovna 29.11. 

2018. godine 

11. 16. sjednica Redovna  20.12. 
2018. godine 
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Od ukupno planirane 34 točke za razmatranje 

na Općinskom vijeću u 2018. godini, 24 se 

odnosilo na izvršni organ Općine, odnosno 

Općinskog načelnika i službe za upravu, u 

ulozi obrađivača i predlagatelja, a 10 točki na 

ostale predlagatelje – javne ustanove, javna 

poduzeća i druge koji su po zakonu obvezni da 

Općinskom vijeću kao utemeljitelju  

prezentiraju određene programe rada, 

financijske planove i financijska izvješća, 

informacije i druge materijale.  

Potrebno je napomenuti da je Program rada 

Vijeća bio otvoren za sve inicijative i 

prijedloge, koji su značajni za  građane i druge 

zainteresirane subjekte.  

Osim utvrđenih zadataka i  pitanja za 

razmatranje na sjednicama Općinskog vijeća, 

ovlašteni predlagatelji  su davali inicijative za 

razmatranje i drugih zadataka i pitanja, koja su 

aktualna na području Općine Fojnica i 

značajna za ostvarivanje društvenog života 

građana, a koja su u nadležnosti Općine, 

odnosno Općinskog vijeća. Iz navedenih 

razloga Vijeće je u izvještajnom periodu imalo 

na dnevnom redu, odnosno raspravljalo o 

ukupno 103 točke dnevnog reda, od ukupno 

planirane 34 (a koje se prilikom usvajanja 

Programa za 2018. godinu nisu mogle planirati 

odnosno predvidjeti). Od razmatrane 103 točke 

dnevnog reda u okviru 10 održanih sjednica, 6 

se odnosi na vijećnička pitanja,  10 se odnosi 

na Izvode iz zapisnika sa sjednica Općinskog 

vijeća Fojnica,  62 se odnose na materijale koji 

su razmatrani po prijedlogu Općinskog 

načelnika, službi za upravu i radnih tijela i 

povjerenstava Vijeća, a 25 točki dnevnog reda 

je razmatrano po prijedlogu drugih pravnih 

subjekata (javnih ustanova, javnog poduzeća i 

drugih subjekata).  

 

3. RAZMATRANI I USVOJENI AKTI 

 

U izvještajnom periodu Vijeće je odlučivalo o 

sljedećim  vrstama akata: odlukama, 

rješenjima, zaključcima, proračunu, 

izvješćima, programima i planovima, 

informacijama i inicijativama. 

 

3.1. Odluke 

 

U tijeku 2018. godine Vijeće je u okviru svoje 

nadležnosti donijelo ukupno 27  odluka, a 

odnose se na donošenje vlastitih propisa koji  

 

 

Od ukupno planirane 34 tačke za razmatranje 

na Općinskom vijeću u 2018. godini, 24 se 

odnosilo na izvršni organ Općine, odnosno 

Općinskog načelnika i službe za upravu, u 

ulozi obrađivača i predlagača, a 10 tački na 

ostale predlagače – javne ustanove, javna 

preduzeća i druge koji su po zakonu obavezni 

da Općinskom vijeću kao osnivaču 

prezentiraju određene programe rada, 

finansijske planove i finansijske izvještaje, 

informacije i druge materijale.  

Potrebno je napomenuti da je Program rada 

Vijeća bio otvoren za sve inicijative i 

prijedloge, koji su značajni za  građane i druge 

zainteresirane subjekte.  

Osim utvrđenih zadataka i  pitanja za 

razmatranje na sjednicama Općinskog vijeća, 

ovlašteni predlagači su davali inicijative za 

razmatranje i drugih zadataka i pitanja, koja su 

aktualna na području Općine Fojnica i 

značajna za ostvarivanje društvenog života 

građana, a koja su u nadležnosti Općine, 

odnosno Općinskog vijeća. Iz navedenih 

razloga Vijeće je u izvještajnom periodu imalo 

na dnevnom redu, odnosno raspravljalo o 

ukupno 102 tačke dnevnog reda, od ukupno 

planirane 34 (a koje se prilikom usvajanja 

Programa za 2018. godinu nisu mogle planirati 

odnosno predvidjeti). Od razmatrane 103 tačke 

dnevnog reda u okviru 10 održanih sjednica, 6 

se odnosi na vijećnička pitanja,  10 se odnosi 

na Izvode iz zapisnika sa sjednica Općinskog 

vijeća Fojnica,  62 se odnose na materijale koji 

su razmatrani po prijedlogu Općinskog 

načelnika, službi za upravu i radnih tijela i 

komisija Vijeća, a 25 tački dnevnog reda je 

razmatrano po prijedlogu drugih pravnih 

subjekata (javnih ustanova, javnog preduzeća i 

drugih subjekata).  

 

3. RAZMATRANI I USVOJENI AKTI 

 

U izvještajnom periodu Vijeće je odlučivalo o 

sljedećim  vrstama akata: odlukama, 

rješenjima, zaključcima, budžetu, izvještajima, 

programima i planovima, informacijama i 

inicijativama. 

 

3.1. Odluke 

 

U toku 2018. godine Vijeće je u okviru svoje 

nadležnosti donijelo ukupno 27  odluka, a 

odnose se na donošenje vlastitih propisa koji  
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su u isključivoj nadležnosti Općine kao 

jedinice lokalne samouprave: 

1. Odluka o potvrđivanju izbora za članove i 

predsjednika Vijeća Mjesne zajednice Dusina 

2. Odluka o potvrđivanju izbora za članove i 

predsjednika Vijeća Mjesne zajednice Gojevići 

 

3. Odluka o potvrđivanju izbora za članove i 

predsjednika Vijeća Mjesne zajednice 

Bakovići 

4. Odluka o potvrđivanju izbora za članove i 

predsjednika Vijeća Mjesne zajednice Šćitovo 

5. Odluka o potvrđivanju izbora za članove i 

predsjednika Vijeća Mjesne zajednice 

Ostružnica 

6. Odluka o potvrđivanju izbora za članove i 

predsjednika Vijeća Mjesne zajednice Pločari 

7. Odluka o potvrđivanju izbora za članove i 

predsjednika Vijeća Mjesne zajednice Fojnica 

8. Odluka o potvrđivanju izbora za članove i 

predsjednika Vijeća Mjesne zajednice Prokos 

9. Odluka o potvrđivanju izbora za članove i 

predsjednika Vijeća Mjesne zajednice Pridola 

10. Odluka o određivanju naselja na području 

općine Fojnica 

11. Odluka o  označavanju ulica, naseljenih 

mjesta i numeriranju  objekata brojevima  u 

ulicama i naseljenim mjestima na području 

općine Fojnica 

12. Odluka o pristupanju izradi izmjena i 

dopuna Regulacijskog  plana „Fojnica - ulica 

Džemala Bijedića“ 

13. Odluka o provođenju izmjena i dopuna 

Regulacijskog plana  „Fojnica – ulica 

Omladinska“ (Skraćeni postupak) 

14. Odluka o raspisivanju javnog natječaja  za 

dodjelu gradskog građevnog zemljišta u 

vlasništvu Općine Fojnica 

15. Odluka o utvrđivanju javnog interesa 

16. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne 

građevne cijene m2 korisne stambene površine 

17. Odluka o promjeni sjedišta Općine Fojnica 

18. Odluka o davanju suglasnost na Plan  

restruktuiranja obveza Lječilišta „Reumal“ 

Fojnica 

19. Odluka o kreditnom zaduženju Općine 

Fojnica 

20. Odluka o davanju suglasnosti (kojom 

Općinsko vijeće Fojnica daje suglasnost 

Općinskom načelniku da zaključi ugovor o 

zajmu sa Lječilištem „Reumal“ Fojnica na 

iznos odobrenih kreditnih sredstava, sukladno 

sa Odlukom o kreditnom zaduženju Općine 

Fojnica) 

 

su u isključivoj nadležnosti Općine kao 

jedinice lokalne samouprave: 

1. Odluka o potvrđivanju izbora za članove i 

predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Dusina 

2. Odluka o potvrđivanju izbora za članove i 

predsjednika Savjeta Mjesne zajednice 

Gojevići 

3. Odluka o potvrđivanju izbora za članove i 

predsjednika Savjeta Mjesne zajednice 

Bakovići 

4. Odluka o potvrđivanju izbora za članove i 

predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Šćitovo 

5. Odluka o potvrđivanju izbora za članove i 

predsjednika Savjeta Mjesne zajednice 

Ostružnica 

6. Odluka o potvrđivanju izbora za članove i 

predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Pločari 

7. Odluka o potvrđivanju izbora za članove i 

predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Fojnica 

8. Odluka o potvrđivanju izbora za članove i 

predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Prokos 

9. Odluka o potvrđivanju izbora za članove i 

predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Pridola 

10. Odluka o određivanju naselja na području 

općine Fojnica 

11. Odluka o  označavanju ulica, naseljenih 

mjesta i numerisanju  objekata brojevima  u 

ulicama i naseljenim mjestima na području 

općine Fojnica 

12. Odluka o pristupanju izradi izmjena i 

dopuna Regulacionog plana „Fojnica - ulica 

Džemala Bijedića“ 

13. Odluka o provođenju izmjena i dopuna 

Regulacionog plana  „Fojnica – ulica 

Omladinska“ (Skraćeni postupak) 

14. Odluka o raspisivanju javnog konkursa za 

dodjelu gradskog građevinskog zemljišta u 

vlasništvu Općine Fojnica 

15. Odluka o utvrđivanju javnog interesa 

16. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne 

građevinske cijene m2 korisne stambene 

površine 

17. Odluka o promjeni sjedišta Općine Fojnica 

18. Odluka o davanju suglasnost na Plan  
restruktuiranja obveza Lječilišta „Reumal“ Fojnica 
19. Odluka o kreditnom zaduženju Općine 

Fojnica 

20. Odluka o davanju saglasnosti (kojom 

Općinsko vijeće Fojnica daje saglasnost 

Općinskom načelniku da zaključi ugovor o 

zajmu sa Lječilištem „Reumal“ Fojnica na 

iznos odobrenih kreditnih sredstava, u skladu 

sa Odlukom o kreditnom zaduženju Općine 

Fojnica) 
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21. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna 

Regulacijskog plana „Fojnica ul. Džemala 

Bijedića“ (Skraćeni postupak) 

22. Odluka o autentičnom tumačenju članka 

30. i 35. u svezi sa odredbama članka 29. i 34. 

Statuta Javne ustanove za medicinsku 

rehabilitaciju i banjsko liječenje – lječilište 

„Reumal“ Fojnica  broj: 05-1116/14 od 3. 

ožujka 2014. godine 

23. Odluka o imenovanju privremenog 

Upravnog vijeća javne ustanove 

Ljekarna/Apoteka Fojnica 

24. Odluka o razrješenju predsjednika i 

članova Upravnog vijeća Javne ustanove 

Ljekarna/Apoteka Fojnica 

25. Odluka o stvaranju uslova za nesmetan rad 

Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i 

banjsko liječenje -  lječilište „Reumal“ Fojnica 

26. Odluka o objavljivanju Javnog oglasa za 

imenovanje jednog člana Općinskog izbornog  

povjerenstva Fojnica 

27. Odluka o visini naknade za dodijeljeno 

građevno zemljište na području „Ravnica“ 

 

3.2. Rješenja  

 

U tijeku 2018. godine Vijeće je donijelo 

ukupno 32 rješenja, od toga: 8 rješenja se 

odnosi na razrješenje, 7 rješenja se odnosi na 

imenovanje, 14 rješenja se odnosi na 

utvrđivanje prava vlasništva na građevnom  

zemljištu, 2 rješenja se odnose na dodjelu 

zemljišta neposrednom pogodbom i 1 rješenje 

se odnosi na dodjelu neizgrađenog gradskog 

građevnog zemljišta: 

 

1. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist Marice (Juro) Uglešić iz Dubrovnika na 

građevnom zemljištu  na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana“   

2. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist Zdravka (Pero) Kapetanović iz Fojnice 

na građevnom zemljištu na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja  na SRC „Poljana“   

3. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist Katice Bejić iz Mostara na građevnom 

zemljištu na kojem je izgrađena zgrada bez 

prava korištenja zemljišta radi građenja na 

SRC „Poljana“   

4. Rješenje o utvrđivanju  prava vlasništva u 

korist Biserke  (Čedo) Čikić iz Sarajeva na 

građevnom zemljištu na kojem je izgrađena  

 

21. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna 

Regulacionog plana „Fojnica ul. Džemala 

Bijedića“ (Skraćeni postupak) 

22. Odluka o autentičnom tumačenju člana 30. 

i 35. u vezi sa odredbama člana 29. i 34. 

Statuta Javne ustanove za medicinsku 

rehabilitaciju i banjsko liječenje – lječilište 

„Reumal“ Fojnica  broj: 05-1116/14 od 

03.03.2014. godine 

23. Odluka o imenovanju privremenog 

Upravnog odbora javne ustanove 

Ljekarna/Apoteka Fojnica 

24. Odluka o razrješenju predsjednika i 

članova Upravnog odbora Javne ustanove 

Ljekarna/Apoteka Fojnica 

25. Odluka o stvaranju uslova za nesmetan rad 

Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i 

banjsko liječenje -  lječilište „Reumal“ Fojnica 

26. Odluka o objavljivanju Javnog oglasa za 

imenovanje jednog člana Općinske izborne 

komisije Fojnica 

27. Odluka o visini naknade za dodijeljeno 

građevinsko zemljište na području „Ravnica“ 

 

3.2. Rješenja  

 

U toku 2018. godine Vijeće je donijelo ukupno 

32 rješenja, od toga: 8 rješenja se odnosi na 

razrješenja,  7  rješenja se odnosi na 

imenovanja, 14 rješenja se odnosi na 

utvrđivanje prava vlasništva na građevinskom 

zemljištu, 2  rješenja se odnose na dodjelu 

zemljišta neposrednom pogodbom i 1 rješenje 

se odnosi na dodjelu neizgrađenog gradskog 

građevinskog zemljišta: 

 

1. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist Uglešić (Juro) Marice iz Dubrovnika na 

građevinskom zemljištu  na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana“   

2. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist Kapetanović (Pero) Zdravka  iz Fojnice 

na građevinskom zemljištu na kojem je 

izgrađena zgrada bez prava korištenja zemljišta 

radi građenja  na SRC „Poljana“   

3. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist Bejić Katice iz Mostara na 

građevinskom zemljištu na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana“   

4. Rješenje o utvrđivanju  prava vlasništva u 

korist  Čikić (Čedo) Biserke iz Sarajeva na 

građevinskom zemljištu na kojem je izgrađena  
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zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana“   

5. Rješenje o utvrđivanju  prava vlasništva u 

korist  Dragana (Ivo) Miletić iz Kreševa na 

građevnom  zemljištu na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana“    

6. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist Matije (Stjepan) Dolić iz B. Distrikta na 

građevnom  zemljištu na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana“   

7. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist Jadranka (Anto) Stanić iz Fojnice na 

građevnom zemljištu na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana“   

8. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist Ljube  (Marijan) Pravdić  iz Kiseljaka na 

građevnom zemljištu na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana“   

9. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist Karla (Stjepan) Miletić iz Dubrovnika na 

građevnom zemljištu na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana“ 

10. Rješenje o dodjeli zemljišta neposrednom 

pogodbom Ivici Mijić  iz Šavnika, Fojnica 

11. Rješenje o dodjeli zemljišta neposrednom 

pogodbom Javnom poduzeću 

Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

12. Rješenje o dodjeli neizgrađenog 

građevnog zemljišta, k.č. 771/5 i 770/3 

„Borak“,  Adnanu (Rasim) Gračić iz Maglaja 

13. Rješenje o imenovanju zastupnika 

državnog kapitala za Skupštinu Nature 

Concept Fojnica (NCF) 

14. Rješenje o imenovanju zastupnika 

državnog kapitala za Skupštinu „Aquareumal“ 

d.o.o. Fojnica 

15. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist  Pave Gjurjan iz općine Ravno na 

građevnom zemljištu  na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana“   

16. Rješenje o razrješenju dužnosti 

predsjednika Općinskog vijeća Fojnica 

17. Rješenje o imenovanju predsjednika 

Općinskog vijeća Fojnica 

18. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist Emira  (Muhamed) Hačimić iz Sarajeva 

i  Enisa (Rusmir) Bešlagić  iz Sarajeva na 

građevnom zemljištu  na kojem je izgrađena  

 

zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana“   

5. Rješenje o utvrđivanju  prava vlasništva u 

korist  Miletić (Ivo) Dragana  iz Kreševa na 

građevinskom  zemljištu na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana“    

6. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist Dolić (Stjepan) Matije iz B. Distrikta na 

građevinskom  zemljištu na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana“   

7. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist Stanić (Anto) Jadranka iz Fojnice na 

građevinskom zemljištu na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana“   

8. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist Pravdić (Marijan) Ljube iz Kiseljaka na 

građevinskom zemljištu na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana“   

9. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist Miletić (Stjepan) Karla iz Dubrovnika na 

građevinskom zemljištu na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana“ 

10. Rješenje o dodjeli zemljišta neposrednom 

pogodbom Mijić Ivici iz Šavnika, Fojnica 

11. Rješenje o dodjeli zemljišta neposrednom 

pogodbom Javnom preduzeću 

Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

12. Rješenje o dodjeli neizgrađenog 

građevinskog zemljišta, k.č. 771/5 i 770/3 

„Borak“,  Gračić (Rasim) Adnanu iz Maglaja 

13. Rješenje o imenovanju zastupnika 

državnog kapitala za Skupštinu Nature 

Concept Fojnica (NCF) 

14. Rješenje o imenovanju zastupnika 

državnog kapitala za Skupštinu „Aquareumal“ 

d.o.o. Fojnica 

15. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist Gjurjan Pave iz općine Ravno na 

građevinskom zemljištu  na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana“   

16. Rješenje o razrješenju dužnosti 

predsjednika Općinskog vijeća Fojnica 

17. Rješenje o imenovanju predsjednika 

Općinskog vijeća Fojnica 

18. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist Hačimić (Muhamed) Emira iz Sarajeva i 

Bešlagić (Rusmir) Enisa iz Sarajeva na 

građevinskom zemljištu  na kojem je izgrađena  
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zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana“   

19. Rješenje o razrješenju, Marije  Puljić, 

člana Povjerenstva  za davanje stručne ocjene 

u postupku donošenja urbanističkih suglasnosti 

20. Rješenje o razrješenju, Harisa Fejzić, 

predsjednika Povjerenstva za davanje stručne 

ocjene u postupku donošenja urbanističkih 

suglasnosti 

21. Rješenje o razrješenju, Antonije Miličević, 

predsjednika  Povjerenstva za poslove Mjesnih 

zajednica 

22. Rješenje o imenovanju, Perice 

Kapetanović, predsjednika Povjerenstva  za 

poslove Mjesnih zajednica 

23. Rješenje o razrješenju, Antonije Miličević, 

člana Povjerenstva  za drugostupanjsko 

rješavanje po žalbama 

24. Rješenje o imenovanju, Perice 

Kapetanović, člana Povjerenstva za 

drugostupanjsko rješavanje po žalbama 

25. Rješenje o razrješenju, Antonije Miličević, 

člana Povjerenstva za izbor i imenovanje 

26. Rješenje o imenovanju, Branka Stanić, 

člana Povjerenstva za izbor i imenovanje 

27. Rješenje o razrješenju predsjednika i 

članova Upravnog vijeća Lječilišta „Reumal“ 

Fojnica 

28. Rješenje o imenovanju privremenog 

Upravnog vijeća Lječilišta „Reumal“ Fojnica 

29. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist  Marijane (Mato) Šimunić-Pezelj iz 

Hrvatske na građevnom  zemljištu  na kojem je 

izgrađena zgrada bez prava korištenja zemljišta 

radi građenja na SRC „Poljana“   

30. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist Nerme  (Asim) Turnadžić iz Sarajeva na 

građevnom zemljištu  na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana“   

31. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist Desanke (Jozo) Plećaš iz Ljubuškog na 

građevnom  zemljištu  na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana“   

32. Rješenje o razrješenju, Snežane Rajić, 

člana Općinskog izbornog povjerenstva 

Fojnica 

 

3.3. Zaključci 

 

U izvještajnom periodu Vijeće je donijelo 

ukupno 11 zaključaka. Isti su usvojeni kao  

 

 

zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana“   

19. Rješenje o razrješenju, Puljić Marije, člana 

Komisije za davanje stručne ocjene u postupku 

donošenja urbanističkih saglasnosti 

20. Rješenje o razrješenju, Fejzić Harisa, 

predsjednika Komisije za davanje stručne 

ocjene u postupku donošenja urbanističkih 

saglasnosti 

21. Rješenje o razrješenju, Antonije Miličević, 

predsjednika Komisije za poslove Mjesnih 

zajednica 

22. Rješenje o imenovanju, Perice 

Kapetanović, predsjednika Komisije za 

poslove Mjesnih zajednica 

23. Rješenje o razrješenju, Antonije Miličević, 

člana Komisije za drugostepeno rješavanje po 

žalbama 

24. Rješenje o imenovanju, Perice 

Kapetanović, člana Komisije za drugostepeno 

rješavanje po žalbama 

25. Rješenje o razrješenju, Antonije Miličević, 

člana Komisije za izbor i imenovanje 

26. Rješenje o imenovanju, Branka Stanić, 

člana Komisije za izbor i imenovanje 

27. Rješenje o razrješenju predsjednika i 

članova Upravnog odbora Lječilišta „Reumal“ 

Fojnica 

28. Rješenje o imenovanju privremenog 

Upravnog odbora Lječilišta „Reumal“ Fojnica 

29. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist Šimunić-Pezelj (Mato) Marjane iz 

Hrvatske na građevinskom zemljištu  na kojem 

je izgrađena zgrada bez prava korištenja 

zemljišta radi građenja na SRC „Poljana“   

30. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist Turnadžić (Asim) Nerme iz Sarajeva na 

građevinskom zemljištu  na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana“   

31. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u 

korist Plećaš (Jozo) Desanke iz Ljubuškog na 

građevinskom zemljištu  na kojem je izgrađena 

zgrada bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja na SRC „Poljana“   

32. Rješenje o razrješenju, Rajić Snežane, 

člana Općinske izborne komisije Fojnica 

 

 

3.3. Zaključci  

 

U izvještajnom periodu Vijeće je donijelo 

ukupno 11 zaključaka. Isti su usvojeni kao 
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pojedinačni pravni akti ili u okviru razmatranja 

i usvajanja drugih akata Općinskog vijeća: 

1. Zaključak o kriterijima kod raspodjele 

lisičara koji je donesen nakon razmatranja 

Informacije o problematici snabdijevanja 

sirovinom, tehničkom oblovinom bukve 

lokalnih finalnih drvoprerađivača 

2. Zaključak o imenovanju povjerenstva sa 

zadatkom da analizira poslovanje Javne 

ustanove Ljekarna/Apoteka Fojnica 

3. Zaključak o vraćanju na doradu Prijedloga 

Odluke o usvajanju i Prijedloga odluke o 

provođenju izmjena i dopuna Regulacijskog  

plana „Fojnica ul. Omladinska (Skraćeni 

postupak) 

4. Zaključak, kojim se nalaže Upravnom 

vijeću Lječilišta „Reumal“ Fojnica  da izvrši 

razrješenje ravnatelja  Lječilišta „Reumal“ 

Fojnica i daju ovlasti Općinskom načelniku da 

imenuje nezavisnu Revizorsku kuću koja će 

ispitati  istinitost i točnost  podataka iz 

Financijskog izvješća  Lječilišta „Reumal“ 

Fojnica sa 31. prosinca 2017. godine 

5. Zaključak o davanju suglasnosti na 

Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne 

ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko 

liječenje – lječilište „Reumal“ Fojnica 

6. Zaključak, kojim se zadužuje Upravno 

vijeće  Javne ustanove za medicinsku 

rehabilitaciju i banjsko liječenje – lječilište 

„Reumal“ Fojnica da predloži izmjenu i 

dopunu članka 32. Statuta Javne ustanove za 

medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje – 

lječilište „Reumal“ Fojnica 

7. Zaključak o davanju suglasnosti na 

Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne 

ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko 

liječenje – lječilište „Reumal“ Fojnica 

8. Zaključak, o utvrđivanju termina za 

razmatranje Revizorskog izvješća  u vezi sa 

Lječilištem „Reumal“ Fojnica 

9. Zaključak, kojim se zadužuje Općinski 

načelnik da obavi razgovor sa etažnim 

vlasnicima stambene zgrade, Kenanom Klisura 

i ostalim, u cilju iznalaženja smjernica, rješenja 

u svezi podnesene inicijative za izmjenu 

Regulacijskog plana 

10. Zaključak, kojim se zadužuje Služba za 

urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-

pravne poslove da na sjednici Općinskog 

vijeća  prezentira: zatečeno stanje na terenu, sa 

površinom nelegalno izgrađenih objekata, 

betonskih ograda i slično, te sliku izgrađenih 

objekata; kvadraturu predloženih parcela u  

 

pojedinačni pravni akti ili u okviru razmatranja 

i usvajanja drugih akata Općinskog vijeća: 

1. Zaključak o kriterijima kod raspodjele 

lisičara koji je donesen nakon razmatranja 

Informacije o problematici snabdijevanja 

sirovinom, tehničkom oblovinom bukve 

lokalnih finalnih drvoprerađivača 

2. Zaključak o imenovanju komisije sa 

zadatkom da analizira poslovanje Javne 

ustanove Ljekarna/Apoteka Fojnica 

3. Zaključak o vraćanju na doradu Prijedloga 

Odluke o usvajanju i Prijedloga odluke o 

provođenju izmjena i dopuna Regulacionog 

plana „Fojnica ul. Omladinska (Skraćeni 

postupak) 

4. Zaključak, kojim se nalaže Upravnom 

odboru Lječilišta „Reumal“ Fojnica  da izvrši 

razrješenje direktora Lječilišta „Reumal“ 

Fojnica i daju ovlasti Općinskom načelniku da 

imenuje nezavisnu Revizorsku kuću koja će 

ispitati  istinitost i tačnost  podataka iz 

Finansijskog izvještaja  Lječilišta „Reumal“ 

Fojnica sa 31.12.2017. godine 

5. Zaključak o davanju saglasnosti na 

Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne 

ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko 

liječenje – lječilište „Reumal“ Fojnica 

6. Zaključak, kojim se zadužuje Upravni 

odbor Javne ustanove za medicinsku 

rehabilitaciju i banjsko liječenje – lječilište 

„Reumal“ Fojnica da predloži izmjenu i 

dopunu člana 32. Statuta Javne ustanove za 

medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje – 

lječilište „Reumal“ Fojnica 

7. Zaključak o davanju saglasnosti na Odluke 

o izmjenama i dopunama Statuta Javne 

ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko 

liječenje – lječilište „Reumal“ Fojnica 

8. Zaključak, o utvrđivanju termina za 

razmatranje Revizorskog izvještaja  u vezi sa 

Lječilištem „Reumal“ Fojnica 

9. Zaključak, kojim se zadužuje Općinski 

načelnik da obavi razgovor sa etažnim 

vlasnicima stambene zgrade, Klisura Kenanom 

i ostalim, u cilju iznalaženja smjernica, rješenja 

u vezi podnesene inicijative za izmjenu 

Regulacionog plana  

10. Zaključak, kojim se zadužuje Služba za 

urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-

pravne poslove da na sjednici Općinskog 

vijeća  prezentira: zatečeno stanje na terenu, sa 

površinom nelegalno izgrađenih objekata, 

betonskih ograda i slično, te sliku izgrađenih 

objekata; kvadraturu predloženih parcela u 
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parcelaciji i zahtjeve zainteresiranih građana 

koje ima služba, te iste dostavi Općinskim 

vijećnicima 

11. Zaključak, koji je donesen nakon 

razmatranja Izvješća o financijskoj reviziji  

Javne ustanove  za medicinsku rehabilitaciju i 

banjsko liječenje Lječilišta „Reumal“ Fojnica 

za 2017. godinu Ureda za reviziju institucija 

Federacije BiH i Izvješća o financijskom  duo 

diligence Lječilišta „Reumal“ Fojnica na dan 

30. lipnja 2018. godine  i 31. prosinca 2017. i 

2016. godine Nezavisne revizorske kuće RSM  

d.o.o. Sarajevo kao i Advokatske kancelarije 

„Femil Čurt“. 

 

3.4. Proračun općine  

 

U tijeku 2018. godine Vijeće je razmatralo 10 

točki koje se odnose na Proračun općine 

Fojnica: 

1. Izvješće o izvršenju Proračuna općine 

Fojnica za period: 1. siječnja - 31. prosinca 

2017. godine; 

2. Izvješće o radu Lječilišta „Reumal“ 

Fojnica za 2017. godinu 

3. Izvješće o izvršenju Proračuna općine 

Fojnica za period: 1. siječnja  - 31. ožujka 

2018. godine 

4. Izvješće o izvršenju Proračuna  općine 

Fojnica za  period 1. siječnja  - 30. lipnja 2018. 

godine 

5. Izvješće o izvršenju Proračuna općine 

Fojnica za period: 1. siječnja - 30. rujna 2018. 

godine 

6. Nacrt Proračuna općine Fojnica za period: 

1. siječnja 2018. - 31. prosinca 2019. godine 

7. Izmjene i dopune  Proračuna općine 

Fojnica za period: 1. siječnja - 31. prosinca 

2018. godine 

8. Proračun općine Fojnica za period: 1. 

siječnja 2018. - 31. prosinca 2018. godine 

9. Izvršavanje Proračuna općine  Fojnica za  

2018. godinu 

10. Prijedlog Proračunskog  kalendara općine 

Fojnica za izradu i donošenje proračuna za 

2019. godinu i okvirnog plana za period 2020. 

- 2022.  godinu. 

 

3.5. Programi i planovi  

 

U tijeku 2018. godine Vijeće je razmatralo 

ukupno 7 točki  koje se odnose na programe i 

planove:  

1. Program rada Vijeća za 2019. godinu 

 

parcelaciji i zahtjeve zainteresiranih građana 

koje ima služba, te iste dostavi Općinskim 

vijećnicima 

11. Zaključak, koji je donesen nakon 

razmatranja Izvještaja o finansijskoj reviziji  

Javne ustanove  za medicinsku rehabilitaciju i 

banjsko liječenje Lječilišta „Reumal“ Fojnica 

za 2017. godinu Ureda za reviziju institucija 

Federacije BiH i Izvještaja o finansijskom  duo 

diligence Lječilišta „Reumal“ Fojnica na dan 

30.06.2018. godine  i 31.12.2017. i 2016. 

godine Nezavisne revizorske kuće RSM  d.o.o. 

Sarajevo kao i Advokatske kancelarije „Femil 

Čurt“ 

 

3.4. Budžet općine  

 

U toku 2018. godine Vijeće je razmatralo 10 

tački koje se odnose na Budžet općine Fojnica: 

 

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine 

Fojnica za period: 01.01. - 31.12.2017. godine; 

 

2. Izvještaj o radu Lječilišta „Reumal“ 

Fojnica za 2017. godinu 

3. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine 

Fojnica za period: 01.01. - 31.03.2018. godine 

 

4. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine 

Fojnica za  period 01.01. - 30.06.2018. godine 

 

5. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine 

Fojnica za period: 01.01. - 30.09.2018. godine 

 

6. Nacrt  Budžeta općine Fojnica za period: 

01.01.2018. - 31.12.2019. godine 

7. Izmjene i dopune  Budžeta općine Fojnica 

za period: 01.01. - 31.12.2018. godine 

 

8. Budžet  općine Fojnica za period: 

01.01.2018. - 31.12.2018. godine 

9. Izvršavanje Budžeta općine  Fojnica za  

2018. godinu 

10. Prijedlog Budžetskog  kalendara općine 

Fojnica za izradu i donošenje budžeta za 2019. 

godinu i okvirnog plana za period 2020. - 

2022.  godinu. 

 

3.5. Programi i planovi  

 

U toku 2018. godine Vijeće je razmatralo 

ukupno 7 tački  koje se odnose na programe i 

planove:  

1. Program rada Vijeća za 2019. godinu; 
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2. Plan rada i Financijski plan Lječilišta 

„Reumal“ Fojnica za 2018. godinu 

3. Plan restruktuiranja obveza   Lječilišta 

„Reumal“ Fojnica 

4. Plan i program rada Javne ustanove 

Ljekarne - Apoteke Fojnica za 2018. godinu 

5. Plan rada Javne ustanove Dom zdravlja 

Fojnica za 2018. godinu 

6. Financijski plan Općinskog izbornog 

povjerenstva Fojnica za 2019. godinu 

7. Program rada Vijeća za 2019. godinu 

 

3.6. Izvješća 

 

U tijeku 2018. godine na Vijeću je razmatrano 

i usvojeno 7 izvješća:  

 

1. Izvješće o stanju poslovanja Javne 

ustanove za medicinsku rehabilitaciju  i 

banjsko liječenje - Lječilište „Reumal“ 

Fojnica, za period 1. siječnja  –  31. prosinca 

2017. godine 

2. Izvješće o financijskom poslovanju Javne 

ustanove za predškolski odgoj i prosvjetu djece 

Fojnica za period 1. siječnja do 31. prosinca 

2017. godine 

3. Izvješće o financijskom  poslovanju Javne 

ustanove Ljekarna-Apoteka Fojnica za period 

1. siječnja - 31. prosinca  2017. godinu 

4. Izvješće o  raspodjeli sredstava  iz oblasti 

sporta i kulture u 2018. godini 

5. Izvješće o procijenjenoj šteti od prirodne 

nesreće 

6. Izvješće o radu Javne ustanove Dom 

zdravlja Fojnica za 2017. godinu 

7. Izvješće o radu i poslovanju JKP „Šćona“ 

d.o.o. Fojnica za 2017. godinu 

 

3.7. Informacije 

 

U tijeku 2018. godine Vijeće je razmatralo 

ukupno 9 informacija: 

 

1. Informacija o pismu namjere Javne 

ustanove „Apoteke Sarajevo“ o pozivu na 

poslovnu suradnju 

2. Informacija o problematici snabdijevanja 

sirovinom, tehničkom oblovinom bukve, 

vezano za dopis „MS & WOOD“ 

3. Informacija o dodjeli stipendija  za 

2017/2018 

4. Informacija o trenutnom stanju poslovanja 

u Lječilištu „Reumal“ Fojnica 

 

2. Plan rada i Finansijski plan Lječilišta 

„Reumal“ Fojnica za 2018. godinu; 

3. Plan restruktuiranja obaveza   Lječilišta 

„Reumal“ Fojnica 

4. Plan i program rada Javne ustanove 

Ljekarne - Apoteke Fojnica za 2018. godinu; 

5. Plan rada Javne ustanove Dom zdravlja 

Fojnica za 2018. godinu 

6. Finansijski plan Općinske izborne 

komisije  Fojnica za 2019. godinu 

7. Program rada Vijeća za 2019. godinu 

 

3.6. Izvještaji 

 

U toku 2018. godine na Vijeću je razmatrano i 

usvojeno 7 izvještaja:  

 

1. Izvještaj o stanju poslovanja Javne 

ustanove za medicinsku rehabilitaciju  i 

banjsko liječenje - Lječilište „Reumal“ 

Fojnica, za period 01.01. –  31.12.2017. godine 

2. Izvještaj o finansijskom poslovanju Javne 

ustanove za predškolsko vaspitanje i 

obrazovanje djece Fojnica za period 01.01. do 

31.12.2017. godine 

3. Izvještaj o finansijskom  poslovanju Javne 

ustanove Ljekarna-Apoteka Fojnica za period 

01.01. - 31.12.2017. godinu 

4. Izvještaj o  raspodjeli sredstava  iz oblasti 

sporta i kulture u 2018. godini 

5. Izvještaj o procijenjenoj šteti od prirodne 

nesreće 

6. Izvještaj o radu Javne ustanove Dom 

zdravlja Fojnica za 2017. godinu 

7. Izvještaj o radu i poslovanju JKP „Šćona“ 

d.o.o. Fojnica za 2017. godinu. 

 

 

3.7. Informacije 

 

U toku 2018. godine Vijeće je razmatralo 

ukupno 9 informacija: 

 

1. Informacija o pismu namjere Javne 

ustanove „Apoteke Sarajevo“ o pozivu na 

poslovnu saradnju 

2. Informacija o problematici snabdijevanja 

sirovinom, tehničkom oblovinom bukve, 

vezano za dopis „MS & WOOD“ 

3. Informacija o dodjeli stipendija  za 

2017/2018 

4. Informacija o trenutnom stanju poslovanja 

u Lječilištu „Reumal“ Fojnica 
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5. Informacija Upravnog vijeća Lječilišta 

„Reumal“ Fojnica o postupanju po naloženom  

Zaključkom Općinskog vijeća Fojnica od 1. 

lipnja  2018. godine 

6. Informacija o provedenim aktivnostima 

vršioca dužnosti direktora Lječilište „Reumal“ 

Fojnica 

7. Informacija o potpisanom sporazumu 

Lječilišta „Reumal“ Fojnica sa Poreznom 

upravom 

8. Informacija o stanju sigurnosti na 

području  Policijske postaje Fojnica za 2017. 

godinu 

9. Informacija Općinskog načelnika o 

provedenim aktivnostima po zaključku 

Općinskog vijeća Fojnica, broj: 01-05-1231-

8/18 od 29. studenog  2018. godine i 

informacija zastupnika državnog kapitala o 

održanim skupštinama u Natura Concept 

Fojnica (NCF) i „Aquareumal“ d.o.o. Fojnica 

 

Sukladno Statutu Općine Fojnica usvojeni akti 

Vijeća su objavljeni u Službenim novinama 

općine Fojnica, koje su dostupne javnosti 

putem Web stranice Općine. 

 

U sljedećoj tabeli dat je pregled objavljenih 

Službenih novina općine Fojnica i broj 

objavljenih akata: 

 
R.B.  

 

SLUŽBENIH 

NOVINA 

OPĆINE 

FOJNICA 

DATUM 

OBJAVE 

 

BROJ 

OBJAVLJENIH 

AKATA 

 

1. Službene 
novine općine 

Fojnica, broj: 
1/2018 

26.02.2018 14 

2. Službene 

novine općine 

Fojnica, broj: 
2/2018 

24.04.2018. 16 

3. Službene 

novine općine 
Fojnica, broj: 

3/2018 

29.06.2018. 25 

4. Službene 

novine općine 

Fojnica, broj: 

4/2018 

09.08.2018.  5 

5. Službene 
novine općine 

Fojnica, broj: 

5/2018 

02.11.2018. 10 

6. Službene 
novine općine 

Fojnica, broj: 

6/2018 

30.11.2018. 15 

7 Službene 

novine općine 

Fojnica broj: 
7/2018 

21.12.2018.  8 

 

 

5. Informacija Upravnog odbora Lječilišta 

„Reumal“ Fojnica o postupanju po naloženom  

Zaključkom Općinskog vijeća Fojnica od 

01.06.2018. godine 

6. Informacija o provedenim aktivnostima 

vršioca dužnosti direktora Lječilište „Reumal“ 

Fojnica 

7. Informacija o potpisanom sporazumu 

Lječilišta „Reumal“ Fojnica sa Poreznom 

upravom 

8. Informacija o stanju sigurnosti na 

području  Policijske stanice Fojnica za 2017. 

godinu 

9. Informacija Općinskog načelnika o 

provedenim aktivnostima po zaključku 

Općinskog vijeća Fojnica, broj: 01-05-1231-

8/18 od 29.11.2018. godine i informacija 

zastupnika državnog kapitala o održanim 

skupštinama u Natura Concept Fojnica (NCF) i 

„Aquareumal“ d.o.o. Fojnica 

 

U skladu sa Statutom Općine Fojnica usvojeni 

akti Vijeća su objavljeni u Službenim 

novinama općine Fojnica, koje su dostupne 

javnosti putem Web stranice Općine. 

 

U sljedećoj tabeli dat je pregled objavljenih 

Službenih novina općine Fojnica i broj 

objavljenih akata: 

 
R.B. 

 

 

SLUŽBENIH 

NOVINA 

OPĆINE 

FOJNICA 

DATUM 

OBJAVE 

BROJ 

OBJAVLJENIH 

AKATA 

 

1. Službene 
novine općine 

Fojnica, broj: 
1/2018 

26.02.2018 14 

2. Službene 

novine općine 

Fojnica, broj: 
2/2018 

24.04.2018. 16 

3. Službene 

novine općine 
Fojnica, broj: 

3/2018 

29.06.2018. 25 

4. Službene 

novine općine 

Fojnica, broj: 

4/2018 

09.08.2018.  5 

5. Službene 

novine općine 
Fojnica, broj: 

5/2018 

02.11.2018. 10 

6. Službene 
novine općine 

Fojnica, broj: 

6/2018 

30.11.2018. 15 

7 Službene 
novine općine 

Fojnica broj: 

7/2018 

21.12.2018.  8 
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4. AKTI KOJI NISU RAZMATRANI NA 

OPĆINSKOM VIJEĆU  

 

U izvještajnom periodu, od ukupno 34 točke 

predviđene za razmatranje Programom rada 

Općinskog vijeća za 2018. godinu, ostalo je 

nerazmatrano 7 točki: 

1. Odluka o usvajanju izmjena  

Regulacijskog plana užeg urbanog  područja 

„Poslovno turističke zone“ u Fojnici 

2. Izvješće o radu Općinskog načelnika i 

službi za upravu za 2017. godinu 

3. Izvješće o radu radnih tijela Općinskog 

vijeća Fojnica za 2017. godinu 

4. Informacija o aktivnostima na Prokoškom 

jezeru 

5. Izvješće o radu Mjesnih zajednica općine 

Fojnica 

6. Odluka o promicanju turizma na području 

općine Fojnica 

7. Program rada Općinskog načelnika i 

Općinski službi za period I. – XII. 2019.  

godine. 

 

5. RAD STALNIH RADNIH 

TIJELA/POVJERENSTAVA 

OPĆINSKOG VIJEĆA  

 

 

Radu Vijeća u izvještajnom periodu svoj 

doprinosu su dala i stalna radna 

tijela/povjerenstva Općinskog vijeća Fojnica.  

Po potrebi su održavali radne sjednice, 

razmatrali dostavljene materijale za Vijeće, te 

zaključke, očitovanja sa sjednica u pisanoj 

formi dostavljali na Vijeće.  

 

U sljedećoj tabeli dat je pregled održanih 

sjednica radnih tijela/povjerenstava Vijeća i 

broj razmatranih točki: 

 

 
R.B. NAZIV  

RADNOG 

TIJELA/ 

POVJERE-

NSTVA 

BROJ 

ODRŽANIH 

SJEDNICA 

BROJ 

RAZMA-

TRANIH 

TAČAKA 

1. Povjerenstvo 

za Statut i 
propise 

6 77 

2. Povjerenstvo  

za proračun, 
financije i 

ekonomska 

pitanja 

5 18 

 

 

4. AKTI KOJI NISU RAZMATRANI NA 

OPĆINSKOM VIJEĆU  

 

U izvještajnom periodu, od ukupno 34 tačke 

predviđene za razmatranje Programom rada 

Općinskog vijeća za 2018. godinu, ostalo je 

nerazmatrano 7 tački: 

1. Odluka o usvajanju izmjena  

Regulacionog plana užeg urbanog  područja 

„Poslovno turističke zone“ u Fojnici 

2. Izvještaj o radu Općinskog načelnika i 

službi za upravu za 2017. godinu 

3. Izvještaj o radu radnih tijela Općinskog 

vijeća Fojnica za 2017. godinu 

4. Informacija o aktivnostima na Prokoškom 

jezeru 

5. Izvještaj o radu Mjesnih zajednica općine 

Fojnica 

6. Odluka o promicanju turizma na području 

općine Fojnica 

7. Program rada Općinskog načelnika i 

Općinski službi za period I. – XII. 2019. 

godine 

 

5. RAD STALNIH RADNIH 

TIJELA/KOMISIJA  OPĆINSKOG 

VIJEĆA  

 

 

Radu Vijeća u izvještajnom periodu svoj 

doprinosu su dala i stalna radna tijela/komisije  

Općinskog vijeća Fojnica.  

Po potrebi su održavali radne sjednice, 

razmatrali dostavljene materijale za Vijeće, te 

zaključke, očitovanja sa sjednica u pisanoj 

formi dostavljali na Vijeće.  

 

U sljedećoj tabeli dat je pregled održanih 

sjednica radnih tijela/komisija Vijeća i broj 

razmatranih tački: 

 

 
R.B. 

 

 

NAZIV 

RADNOG 

TIJELA/ 

KOMISIJE 

 

BROJ 

ODRŽANIH 

SJEDNICA 

 

BROJ 

RAZMA-

TRANIH  

TAČAKA 

1. 

 

 

Komisija za Statut 

i propise 
 

6 

 
 

77 

 
 

2. 

 

 

Komisija za 

budžet, finansije i 

ekonomska 
pitanja 

 

5 18 
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3. Povjerenstvo za 

prostorno 

planiranje, 
uređenje i 

ekologiju 

6 14 

4. Povjerenstvo za 
društvene 

djelatnosti 

3 8 

5 Povjerenstvo za  

poslove mjesnih 

zajednica 

2 6 

6. Povjerenstvo za 
žalbe, prigovore, 

predstavke i 

prijedloge 

4 6 

7. Povjerenstvo  za 

izbor i imenovanje 

2 6 

8. Povjerenstvo  za 
praćenje poštivanja 

Etičkog kodeksa  

izabranih 
predstavnika vlasti 

općine Fojnica 

- - 

9 Povjerenstvo za 
ljudska prava, 

mlade i 

jednakopravnost 
spolova 

- - 

 

6. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 

 

Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, a 

posebno primjedbe i sugestije vijećnika koje su 

se iznosile na sjednicama Vijeća, a u cilju još 

kvalitetnijeg i učinkovitijeg rada Vijeća, 

potrebno je više pažnje posvetiti slijedećem: 

- Nadležne općinske službe dužne su više 

pažnje obratiti na planirane programske 

aktivnosti Općinskog vijeća te sukladno istim 

proslijediti materijale Vijeću na razmatranje u 

propisanim rokovima ili o razlozima ne 

dostavljanja obavijestiti Kolegij Vijeća. 

- Nadležne općinske Službe, kao neposredni 

izvršitelji poslova i zadataka u okviru 

jedinstvenog općinskog tijela uprave, kao i one 

koje vrše nadzor nad zakonitošću rada Javnih 

poduzeća i Javnih ustanova čiji je utemeljitelj 

Općinsko vijeće, dužne su i dalje pratiti obveze 

ovih pravnih subjekata koje imaju prema 

utemeljitelju, te u tom kontekstu zahtijevati od 

njih da postupe sukladno zakonu i drugim 

aktima, te Programu rada Vijeća, u cilju 

dostavljanja u roku planiranih materijala na 

razmatranje i suglasnost. 

- Nadležne općinske službe su dužne 

izvijestiti Vijeće o realizaciji zaključaka 

donesenih na sjednicama Vijeća, kao i o  

 
3. Komisija za 

prostorno 

planiranje, 
uređenje i 

ekologiju 

6 14 

4. Komisija za 

društvene 
djelatnosti 

3 8 

5 Komisija za 

poslove  mjesnih 
zajednica 

2 6 

6. Komisija za žalbe, 
prigovore, 

predstavke i 

prijedloge 

4 6 

7. Komisija  za izbor 

i imenovanje 

2 6 

8. Komisija  za 
praćenje poštivanja 

Etičkog kodeksa  

izabranih 
predstavnika vlasti 

općine Fojnica 

- - 

9 Komisija za 

ljudska prava, 
mlade i 

jednakopravnost 

spolova 

- - 

 

6. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 

 

Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, a 

posebno primjedbe i sugestije vijećnika koje su 

se iznosile na sjednicama Vijeća, a u cilju još 

kvalitetnijeg i učinkovitijeg rada Vijeća, 

potrebno je više pažnje posvetiti slijedećem: 

- Nadležne općinske službe dužne su više 

pažnje obratiti na planirane programske 

aktivnosti Općinskog vijeća te sukladno istim 

proslijediti materijale Vijeću na razmatranje u 

propisanim rokovima ili o razlozima ne 

dostavljanja obavijestiti Kolegij Vijeća. 

- Nadležne općinske Službe, kao neposredni 

izvršitelji poslova i zadataka u okviru 

jedinstvenog općinskog tijela uprave, kao i one 

koje vrše nadzor nad zakonitošću rada Javnih 

poduzeća i Javnih ustanova čiji je utemeljitelj 

Općinsko vijeće, dužne su i dalje pratiti obveze 

ovih pravnih subjekata koje imaju prema 

utemeljitelju, te u tom kontekstu zahtijevati od 

njih da postupe sukladno zakonu i drugim 

aktima, te Programu rada Vijeća, u cilju 

dostavljanja u roku planiranih materijala na 

razmatranje i suglasnost. 

- Nadležne općinske službe su dužne 

izvijestiti Vijeće o realizaciji zaključaka 

donesenih na sjednici Vijeća, kao i o
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razlozima radi kojih se isti nisu realizirali, 

obzirom da službe Vijeću ne dostavljaju 

povratne informacije o realizaciji donesenih 

zaključaka, što kod vijećnika ostavlja dojam da 

se ne realiziraju. 

- Nadležne općinske Službe su dužne više 

pažnje posvetiti vijećničkim pitanjima i 

prilikom obrade istih dostaviti ih na vrijeme, 

ponuditi potpunije odgovore, te poduzeti 

adekvatne mjere na otklanjanju uočenih 

propusta obzirom na vrlo česte primjedbe 

vijećnika na neodgovaranje i kvalitetu 

odgovora na postavljena pitanja. 

Od vijećnika se očekuje da u svome radu 

dosljedno provode zakonitost, te odredbe 

Statuta općine i Poslovnika Općinskog vijeća. 

Na taj način će se najbolje doprinijeti 

učinkovitijem i kvalitetnijem održavanju 

sjednica Vijeća, provedbi općinske politike, 

izvršavanju poslova iz okvira djelokruga rada 

Općinskog vijeća, te provedbi drugih akata 

koje je donijelo Vijeće kako bi opravdali 

povjerenje koje su im građani dali omogućivši 

im svojim glasovima da budemo vijećnici u 

Općinskom vijeću Fojnica. 

U tom cilju obveza Vijeća je da: 

- razvija svijest građana o pripadnosti 

zajednici i potičemo ih da preuzmu 

odgovornost za doprinos koji daju javnom 

životu na području svoje Općine, 

- zajedničkim djelovanjem doprinosi da se 

usvojeni akti u kojima su projekti od općeg 

značaja za lokalnu zajednicu realiziraju, a u 

cilju stvaranja kvalitetnijeg ambijenta življenja 

na području Općine, 

- više pažnje posveti onim kategorijama 

građana kojima je zbog socijalnog statusa 

pomoć lokalne zajednice neophodna, 

- ističe činjenicu da su djeca i mladi ljudi 

potencijal budućeg održivog razvoja lokalne 

zajednice kao i važnost njihove uloge te u tom 

cilju stvaramo ambijent za njihov odgoj, 

prosvjetu i zaposlenje, 

- donosi planirane i poboljša donošenje 

općinskih propisa uz sudjelovanje građana u 

procesu donošenja, 

- nastoji da svi izabrani zvaničnici općinske 

razine vlasti, svim dopuštenim sredstvima, a 

naročito poštujući i primjenjujući dosljedno 

odredbe Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika 

Općine Fojnica,  
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ispoštuju svoje obveze utvrđene zakonom u 

okviru samoupravnog djelokruga općine. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                        

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

______________________________________ 
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