
BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON 

OPĆINA FOJNICA 
 

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

O P Ć I N E   F O J N I C A 
 

BROJ: 3 
15.04.2019. godine 

F O J N I C A 
GODINA  2019. 

 

Broj: 01-05-356-3/19 

Fojnica: 11. travnja 2019. godine 

 

Na temelju članka 35. stavak 3.  Zakona o 

načelima lokalne samouprave u Federaciji 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 19. sjednici održanoj 

11. travnja 2019. godine,  donosi 

 

ODLUKU 
o prodaji službenog putničkog motornog vozila 

 

 

Članak 1. 

 

Odobrava se prodaja stalnog sredstva – putničkog 

motornog vozila općije Fojnica sljedećih 

karakteristika: 

- marka: OPEL CORSA-B, benzin 

- broj šasije: W0L000078V4075855, 

- godina proizvodnje: 1996, 

- reg. oznaka: A59J987, 

- registrovan: na ime općijna Fojnica, reg. 

Istekla sa 31.12.2018.  

- boja: crna. 

 

Članak 2. 

 

Prodaja putničkog vozila iz članka 1. ove odluke 

izvršit će se putem javnog nadmetanja (licitacij), 

prema početnoj cijeni od 500,00 KM. 

 

Članak 3. 

 

Financijska sredstva koja se ostvare od prodaje 

biće iskorištena za održavanje postojećih 

motornih vozila. 

 

Članak 4. 

 

Za provođenje ove odluke zadužuje se Općinski 

načelnik. 

 

 

 

Broj: 01-05-356-3/19 

Fojnica: 11.04.2019. godine 

 

Na osnovu člana 35. stav 3.  Zakona o principima 

lokalne samouprave u Federaciji 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 19. sjednici održanoj 

11.04.2019. godine,  donosi 

 

ODLUKU 
o prodaji službenog putničkog motornog vozila 

 

 

Član 1. 

 

Odobrava se prodaja stalnog sredstva – putničkog  

motornog vozila općije Fojnica sljedećih 

karakteristika: 

- marka: OPEL CORSA-B, benzin 

- broj šasije: W0L000078V4075855, 

- godina proizvodnje: 1996, 

- reg. oznaka: A59J987, 

- registrovan: na ime općijna Fojnica, reg. 

Istekla sa 31.12.2018.  

- boja: crna. 

 

Član 2. 

 

Prodaja putničkog vozila iz člana 1. ove odluke 

izvršit će se putem javnog nadmetanja (licitacij), 

prema početnoj cijeni od 500,00 KM. 

 

Član 3. 

 

Finansijska sredstva koja se ostvare od prodaje 

biće iskorištena za održavanje postojećih 

motornih vozila. 

 

Član 4. 

 

Za provođenje ove odluke zadužuje se Općinski 

načelnik. 
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Članak 5. 

 

Ova odluka 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. 

________________________________________ 

 

Član 5. 

 

Ova odluka 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: 01-38-340/19 

Fojnica: 19. travnja 2019. 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 

2018. godinu, Općinsko vijeće Fojnica, na 19. 

sjednici održanoj 11. travnja 2019. 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 2018. 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 2018. 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 2018. godine 

 

Broj: 01-38-340/19 

Fojnica: 19.04.2019. 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 

31.12.2018. godinu, Općinsko vijeće Fojnica, na 

19. sjednici održanoj 11.04.2019. godine, donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvještaja 

o finansijskom poslovanju 

Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i  

obrazovanje djece Fojnica za period 01.01. do 

31.12.2018. godine 

 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o 

finansijskom poslovanju Javne ustanove za 

predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece 

Fojnica za period 01.01. do 31.12.2018. godine 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o 

finansijskom poslovanju Javne ustanove za 

predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece 

Fojnica za period 01.01.do 31.12.2018. godine 

 

II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                           

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

________________________________________ 

 

 

II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                 

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

________________________________________
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Broj: 01-05-356-4/19 

Fojnica: 11. travnja 2019. 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 tačku 9. Predloženog dnevnog reda 

„Informacija o izvođenju radova sanacija 

Regionalnih puteva na području općine Fojnica i 

tačku 10. „Informacija o problemima 

snabdijevanja sirovinom (podnositelj 

MS&WOOD), Općinsko vijeće Fojnica, na 19. 

sjednici održanoj 11. travnja 2019. godine, donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 
 

I. Općinsko vijeće Fojnica zadužuje Kolegij 

Općinskog vijeća da po pitanju točke 9. i 10.  

dnevnog reda sa 19. sjednice Općinskog vijeća, 

pod nazivom: „Informacija o izvođenju radova 

sanacija Regionalnih puteva na području općine 

Fojnica i „Informacija o problemima 

snabdijevanja sirovinom (podnositelj 

MS&WOOD) održi sjednicu, u cilju donošenja 

određenih zaključaka koji će, uzimajući u obzir 

raspravu po predmetnim točkama na sjednici 

Vijeća i raspravu na sjednici Kolegija održanoj 

17. travnja 2019. godine, predstavljati zaključke  

Općinskog vijeća Fojnica sa 19. sjednici 

Općinskog vijeća Fojnica održane 11. travnja 

2019. godine.  

 

II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                         

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                        

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

________________________________________ 

Broj: 01-05-356-4/19 

Fojnica: 11.04.2019. 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 točku 9. Predloženog dnevnog reda 

„Informacija o izvođenju radova sanacija 

Regionalnih puteva na području općine Fojnica i 

točku 10. „Informacija o problemima 

snabdijevanja sirovinom (podnositelj 

MS&WOOD), Općinsko vijeće Fojnica, na 19. 

sjednici održanoj 11.04.2019. godine, donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 
 

I. Općinsko vijeće Fojnica zadužuje Kolegij 

Općinskog vijeća da po pitanju tačke 9. i 10.  

dnevnog reda sa 19. sjednice Općinskog vijeća, 

pod nazivom: „Informacija o izvođenju radova 

sanacija Regionalnih puteva na području općine 

Fojnica i „Informacija o problemima 

snabdijevanja sirovinom (podnositelj 

MS&WOOD) održi sjednicu, u cilju donošenja 

određenih zaključaka koji će, uzimajući u obzir 

raspravu po predmetnim tačkama na sjednici 

Vijeća i raspravu na sjednici Kolegija održanoj 

17.04.2019. godine, predstavljati zaključke  

Općinskog vijeća Fojnica sa 19. sjednici 

Općinskog vijeća Fojnica održane 11.04.2019. 

godine.  

 

II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                          

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                        

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

________________________________________

 

Broj:01-05-356-6/19 

Fojnica: 17. travnja 2019. godine 

 

Na temelju  članka 8. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji BiH („Službene  novine 

Federacije BiH“, broj: 49/06, 51/09),  članka  24. 

Statuta Općine Fojnica – Prečišćeni tekst 

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

Općinsko vijeće Fojnica, na  sjednici održanoj, 

11. travnja 2019. godine, raspravljajući o 

Informaciji o izvođenju sanacija Regionalnih 

puteva na području općine Fojnica, upućene od 

strane Predsjednika mjesnih zajednica Fojnica,  

 

 

Broj:01-05-356-6/19 

Fojnica: 17.04.2019. godine 

 

Na osnovu člana 8. Zakona o principima lokalne 

samouprave u Federaciji BiH („Službene  novine 

Federacije BiH“, broj: 49/06, 51/09),  člana  24. 

Statuta Općine Fojnica – Prečišćeni tekst 

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

Općinsko vijeće Fojnica, na  sjednici održanoj, 

11.04.2019. godine, raspravljajući o Informaciji o 

izvođenju sanacija Regionalnih puteva na 

području općine Fojnica, upućene od strane 

Predsjednika mjesnih zajednica Fojnica, 
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Pločari polje, Ostružnica, Ščitovo polje, 

Gojevići, Dusina, Prokos i Pridola, donosi: 

 

ZAKLJUČAK 
 

  

1. Izabrani predstavnici lokalne samouprave 

izražavaju duboko razočaranje nedoličnim 

odnosom predstavnika Direkcije za puteve 

Kantona Središnja Bosna prema Općinskom 

vijeću. Njihovo odbijanje da prisustvuju radu 

19. sjednice Općinskog vijeća i pokušaju 

pojasniti ili osporiti predočene negativnosti, 

koje su, prema Informaciji, pratile sanacione 

radove na dijelu puta Gromiljak – Fojnica, 

samo su pojačale sumnje kod članova 

Općinskog vijeća da Direkcija za puteve 

Kantona Središnja Bosna  nije do kraja valjano 

i odgovorno obavila povjereni im posao.   

 

2. Izabrani predstavnici lokalne samouprave 

izražavaju nezadovoljstvo i zabrinutost stanjem 

putne mreže, a izloženi su stalnim pritužbama 

građana na način  kako se vrši sanacija pute 

komunikacije kroz naseljeno mjesto Pločari 

Polje.  

 

3. Općinsko vijeće Fojnica zahtjeva dodatni 

angažman u vezi nadzora sanacije putne 

komukacije Fojnica- Dusina koja je u fazi 

realizacije. 

 

4. Općinsko vijeće Fojnica sugeriše  Vladi 

Kantona Središnja Bosna da  preispita ugovore 

o sanaciji i rekonstrukciji reginalnih puteva na 

području općine Fojnica, da angažira dodatni 

stručni nadzor kako bi utvrdili uočene 

nedostatke koji su vidljivi na terenu, te naloži 

hitno otklanjanje istih. 

 

Dostaviti: 

- Vladi Kantona Središnja Bosna, 

- Direkcija za puteve KSB 

- Evidencija, 

- A/a.                                                                                     

 

PREDSJEDNICA                                                                               

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                          

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

______________________________________    

 

Broj:01-05-356-5/19 

Fojnica: 17. travnja 2019. godine 

 

Na temelju članka 8. Zakona o načelima 

lokalne samouprave u Federaciji BiH  

 

 

Pločari polje, Ostružnica, Ščitovo polje, 

Gojevići, Dusina, Prokos i Pridola, donosi: 

 

ZAKLJUČAK 
 

  

1. Izabrani predstavnici lokalne samouprave 

izražavaju duboko razočaranje nedoličnim 

odnosom predstavnika Direkcije za puteve 

Srednjobosanskog kantona prema Općinskom 

vijeću. Njihovo odbijanje da prisustvuju radu 

19. sjednice Općinskog vijeća i pokušaju 

pojasniti ili osporiti predočene negativnosti, 

koje su, prema Informaciji, pratile sanacione 

radove na dijelu puta Gromiljak – Fojnica, 

samo su pojačale sumnje kod članova 

Općinskog vijeća da Direkcija za puteve SBK 

nije do kraja valjano i odgovorno obavila 

povjereni im posao.   

 

2. Izabrani predstavnici lokalne samouprave 

izražavaju nezadovoljstvo i zabrinutost stanjem 

putne mreže, a izloženi su stalnim pritužbama 

građana na način  kako se vrši sanacija pute 

komunikacije kroz naseljeno mjesto Pločari 

Polje.  

 

3. Općinsko vijeće Fojnica zahtjeva dodatni 

angažman u vezi nadzora sanacije putne 

komukacije Fojnica- Dusina koja je u fazi 

realizacije. 

 

4. Općinsko vijeće Fojnica sugeriše  Vladi 

Srednjobosanskog kantona da  preispita 

ugovore o sanaciji i rekonstrukciji reginalnih 

puteva na području općine Fojnica, da 

angažuje dodatni stručni nadzor kako bi 

utvrdili uočene nedostatke koji su vidljivi na 

terenu, te naloži hitno otklanjanje istih. 

 

Dostaviti: 

- Vladi Srednjobosanskog kantona, 

- Direkcija za puteve SBK 

- Evidencija, 

- A/a.                                                                                     

 

PREDSJEDNICA                                                                                                   

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

______________________________________ 

 

Broj:01-05-356-5/19 

Fojnica: 17.04.2019. godine 

 

Na osnovu člana 8. Zakona o principima 

lokalne samouprave u Federaciji BiH
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(„Službene  novine Federacije BiH“, broj: 

49/06, 51/09),  članka  24. Statuta Općine 

Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine 

Općine Fojnica“, broj: 2/15) Odluke o načinu  

korištenju prirodnih resursa na području 

Općine  Fojnica („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 3/15), Općinsko vijeće Fojnica, 

na  sjednici održanoj, 11. travnja 2019. godine, 

raspravljajući o Informaciji o problemima 

snabdijevanja sirovinom poduzeća „MS & 

WOOD“ d.o.o. Fojnica,  donosi: 

 

ZAKLJUČAK 
 

1.Općinsko vijeće Fojnica izražava zabrinutost 

što u nepune dvije godine raspravlja o 

problemu snabdijevanja drvnih sortimenata 

porijeklom iz državnih šuma lokalnih finalnih 

drvoprerađivača, na prvom mjestu poduzeća 

„MS & WOOD“ koji upošljava oko 400 

radnika. 

2.Odlukom Vlade Federacije BiH o načinu 

prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom 

iz državniih šuma na području Federacije BiH 

(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 

52/09) postignut je osnovni cilj donošenja 

odluke, a to je: 

da se u Federaciji BiH razvilo tržište drvetom, 

uspostavljene su tržišne cijene i omogućeno je 

svim zainteresovanim kupcima da pod istim 

uslovima nabave šumske drvne sortimente. 

3.Kako posebne uslove prodaje, odnosno 

kriterije za rangiranje kupaca i procedure 

prodaje donosi Kantonalno šumsko 

gospodarsko društvo, uvažavajući tržišne 

principe, potrebno je istim utvrditi: 

Sklapanje višegodišnjih ugovora za finalne 

drvoprerađivače, uz ispunjavanje kriterija 

kao što su: 

    - pozitivno poslovanje, 

    - redovno plaćanje, 

    - broj uposlenih, 

    - stepen završnosti proizvoda, 

    - dostavljanje izvješća o prodaji gotovih 

proizvoda. 

4. Kriteriji koje donosi Šumsko gospodarsko 

društvo „Šume Središnje Bosne“ d.o.o. Donji  

Vakuf moraju biti garancija da će sirovina sa 

područja Kantona Središnja Bosna biti 

prerađena u lokalnim firmama Kantona 

Središnja Bosna sa našim uposlenicima koji će  

svojim znanjem i radom stvoriti novu 

vrijednost, a rezultat toga je  da  

 

 

(„Službene  novine Federacije BiH“, broj: 

49/06, 51/09),  člana  24. Statuta Općine 

Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine 

Općine Fojnica“, broj: 2/15) Odluke o načinu  

korištenju prirodnih resursa na području 

Općine  Fojnica („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 3/15), Općinsko vijeće Fojnica, 

na  sjednici održanoj, 11.04.2019. godine, 

raspravljajući o Informaciji o problemima 

snabdijevanja sirovinom preduzeća „MS & 

WOOD“ d.o.o. Fojnica,  donosi: 

 

ZAKLJUČAK 
 

1.Općinsko vijeće Fojnica izražava zabrinutost 

što u nepune dvije godine raspravlja o 

problemu snabdijevanja drvnih sortimenata 

porijeklom iz državnih šuma lokalnih finalnih 

drvoprerađivača, na prvom mjestu preduzeća 

„MS & WOOD“ koji upošljava oko 400 

radnika. 

2.Odlukom Vlade Federacije BiH o načinu 

prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom 

iz državniih šuma na području Federacije BiH 

(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 

52/09) postignut je osnovni cilj donošenja 

odluke, a to je: 

da se u Federaciji BiH razvilo tržište drvetom, 

uspostavljene su tržišne cijene i omogućeno je 

svim zainteresovanim kupcima da pod istim 

uslovima nabave šumske drvne sortimente. 

3.Kako posebne uslove prodaje, odnosno 

kriterije za rangiranje kupaca i procedure 

prodaje donosi Kantonalno šumsko privredno 

društvo, uvažavajući tržišne principe, potrebno 

je istim utvrditi: 

Sklapanje višegodišnjih ugovora za finalne 

drvoprerađivače, uz ispunjavanje kriterija 

kao što su: 

    - pozitivno poslovanje, 

    - redovno plaćanje, 

    - broj uposlenih, 

    - stepen završnosti proizvoda, 

    - dostavljanje izvještaja o prodaji gotovih 

proizvoda. 

4. Kriteriji koje donosi Šumsko privredno 

društvo „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji  

Vakuf moraju biti garancija da će sirovina sa 

područja Srednjobosanskog kantona biti 

prerađena u lokalnim firmama 

Srednjobosanskog kantona sa našim 

uposlenicima koji će svojim znanjem i radom 

stvoriti novu vrijednost, a rezultat toga je  da  
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će prihodi i porezi ostati u Kantonu, zajedno sa 

uposlenim radnicima. 

5. Općinsko vijeće Fojnica sugerira Šumsko 

gospodarskom društvu „Šume Središnje 

Bosne“ d.o.o.   Donji Vakuf da na temelju gore 

navedenog donese nove kriterije o prodaji 

drvnih sortimenata, a od Šumarije Fojnica, da 

sukladno aktualnim ugovorima o prodaji, 

odnosno isporuci drvnih sortimenata, da 

otpremu vrši prema gospodarskim subjektima s 

područja općine Fojnica. 

6. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a naknadno će biti objavljen u 

„Službenim novinama Općine Fojnica“. 

 

Dostaviti: 

-Vladi Kantona Središnja Bosna, 

-„MS & WOOD“ Fojnica, 

-ŠGD „Šume Središnje Bosne“ d.o.o. Donji 

Vakuf,  

-Evidencija, 

-A/a.                                                                                         

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                          

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

______________________________________ 

 

će prihodi i porezi ostati u Kantonu, zajedno sa 

uposlenim radnicima. 

5. Općinsko vijeće Fojnica sugeriše Šumsko 

privrednom društvu „Srednjobosanske šume“ 

d.o.o. Donji Vakuf da na osnovu gore 

navedenog donese nove kriterije o prodaji 

drvnih sortimenata, a od Šumarije Fojnica, da 

u skladu sa aktuelnim ugovorima o prodaji, 

odnosno isporuci drvnih sortimenata, da 

otpremu vrši prema privrednim subjektima s 

područja općine Fojnica. 

6. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a naknadno će biti objavljen u 

„Službenim novinama Općine Fojnica“. 

 

Dostaviti: 

-Vladi Srednjobosanskog kantona, 

-„MS & WOOD“ Fojnica, 

-ŠPD „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji 

Vakuf,  

-Evidencija, 

-A/a.                                                                                             

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                          

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

_____________________________________
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