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

OPĆINE FOJNICA
BROJ: 8

22.12.2017. godine
FOJNICA

GODINA 2017.

Broj: 01-05-1727-11/17
Fojnica: 21. prosinca 2017. godine

Broj: 01-05-1727-11/17

Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave („Službene novine Federacije BIH“,
broj: 49/06 i 51/09), članka 24. Statuta Općine
Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine
Općine Fojnica“, broj: 2/15) i članka 87.
Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni
tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj:
2/15), razmatrajući Izmjene i dopune proračuna
Općine Fojnica za period 1. siječnja do 31.
prosinca 2017. godine, Općinsko vijeće Fojnica,
na 10. sjednici održanoj 21. prosinca 2017.
godine, donosi

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne
samouprave („Službene novine Federacije BIH“,
broj: 49/06 i 51/09), člana 24. Statuta Općine
Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine
Općine Fojnica“, broj: 2/15) i člana 87.
Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni
tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj:
2/15), razmatrajući Izmjene i dopune budžeta
Općine Fojnica za period 01.01. do 31.12.2017.
godine, Općinsko vijeće Fojnica, na 10. sjednici
održanoj 21.12.2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

Fojnica: 21.12.2017. godine

o usvajanju Izmjena i dopuna
proračuna Općine Fojnica za period
1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

o usvajanju Izmjena i dopuna
budžeta Općine Fojnica za period
01.01. do 31.12.2017. godine

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izmjene i
dopune proračuna Općine Fojnica za period 1.
siječnja do 31. prosinca 2017. godine, u iznosu od
3. 250.000,00 KM, koji se sastoji od:

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izmjene i
dopune budžeta Općine Fojnica za period 01.01.
do 31.12.2017. godine, u iznosu od 3. 250.000,00
KM, koji se sastoji od:

- UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA 3. 250.000,00 KM
- UKUPNIH RASHODA I IZDATAKA 3.073.096,00 KM
- POKRIĆA RASHODA RANIJIH
GODINA - 176.904,00 KM

- UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAK 3. 250.000,00 KM
- UKUPNIH RASHODA I IZDATAKA 3. 073.096,00 KM
- POKRIĆA RASHODA RANIJIH
GODINA - 176.904,00 KM

Sastavni dio ovog Zaključka su Izmjene i
dopune proračuna Općine Fojnica za period 1.
siječnja do 31. prosinca 2017. godine, broj: 02-141673/17 od 5. prosinca 2017. godine.

Sastavni dio ovog Zaključka su Izmjene i
dopune budžeta Općine Fojnica za period 01.01.
do 31.12.2017. godine, broj: 02-14-1673/17 od
05.12.2017. godine.

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

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

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
___________Branko Stanić, v.r._____________

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
____________Branko Stanić, s.r.____________
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Broj: 01-05-1727-4/17
Fojnica: 21. prosinca 2017. godine

Broj: 01-05-1727-4/17
Fojnica: 21.12.2017. godine

Na temelju članka 7. stavak 1. i članka 28. Zakona
o proračunima u Federaciji BiH („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14
i 8/15), članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji BiH („ Službene novine
Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09), članka 24.,
111. i 112. Statuta Općine Fojnica – Prečišćeni
tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj:
2/15) i članka 80. Poslovnika Općinskog vijeća –
Prečišćeni tekst
(„Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 2/15), razmatrajući Prijedlog
proračuna Općine Fojnica za period 1. siječnja –
31. prosinca 2018. godine, Općinsko vijeće
Fojnica, na 10. sjednici održanoj 21. prosinca
2017. godine, donosi

Na osnovu člana 7. stav 1. i člana 28. Zakona o
budžetima u Federaciji BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14 i 8/15),
člana 13. Zakona o principima lokalne
samouprave u Federaciji BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09), člana 24.,
111. i 112. Statuta Općine Fojnica – Prečišćeni
tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj:
2/15) i člana 80. Poslovnika Općinskog vijeća –
Prečišćeni tekst
(„Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 2/15), razmatrajući Prijedlog
budžeta Općine Fojnica za period 01.01. –
31.12.2018. godine, Općinsko vijeće Fojnica, na
10. sjednici održanoj 21.12.2017. godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o utvrđivanju Proračuna Općine Fojnica
za period
1. siječnja - 31. prosinca 2018. godine

o utvrđivanju Budžeta Općine Fojnica
za period
01.01. - 31.12.2018. godine

Članak 1.

Član 1.

Općinsko vijeće Fojnica utvrđuje Proračun
Općine Fojnica, za period 1. siječnja - 31.
prosinca 2018. godine, u iznosu od 3. 820.000,00
KM, koji se sastoji od:

Općinsko vijeće Fojnica utvrđuje Budžet Općine
Fojnica, za period 01.01. - 31.12.2018. godine, u
iznosu od 3. 820.000,00 KM, koji se sastoji od:

- UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA 3. 820.000,00 KM
- UKUPNIH RASHODA I IZDATAKA 3.820.000,00 KM

- UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA 3. 820.000,00 KM
- UKUPNIH RASHODA I IZDATAKA 3.820.000,00 KM

Sastavni dio ove Odluke je Prijedlog proračuna
Općine Fojnica za period: 1. siječnja - 31.
prosinca 2018. godine, broj: 02-14-1674/17 od 21.
prosinca 2017. godine.

Sastavni dio ove Odluke je Prijedlog budžeta
Općine Fojnica za period: 01.01. - 31.12.2018.
godine, broj: 02-14-1674/17 od 21.12.2017.
godine.

Članak 2.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljena u „Službenim novinama Općine
Fojnica“.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Branko Stanić, v.r.
________________________________________

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljena u „Službenim novinama Općine
Fojnica“.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Branko Stanić, s.r.
________________________________________

Broj: 01-05-1727-6/17
Fojnica: 21. prosinca 2017. godine

Broj: 01-05-1727-6/17
Fojnica: 21.12.2017. godine

Na temelju članka 25. do 38. Zakona o
proračunima u Federaciji BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj: broj 102/13, 9/14, 13/14 i
8/15), članka 24. točka 3. Statuta Općine Fojnica

Na osnovu člana 25. do 38. Zakona o budžetima u
Federaciji BiH („Službene novine Federacije
BiH“, broj: broj 102/13, 9/14, 13/14 i 8/15), člana
24. tačka 3. Statuta Općine Fojnica

22.12.2017. godine

Službene novine Općine Fojnica

- Prečišćeni tekst („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 2/15) i članka 80. Poslovnika
Općinskog vijeća – Prečišćeni tekst („Službene
novine Općine Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko
vijeće Fojnica, na 10. sjednici održanoj dana 21.
prosinca 2017. godine, donosi

Broj 8 _
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- Pečišćeni tekst („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 2/15) i člana 80. Poslovnika
Općinskog vijeća – Prečišćeni tekst („Službene
novine Općine Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko
vijeće Fojnica, na 10. sjednici održanoj dana
21.12.2017. godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o izvršavanju proračuna Općine Fojnica za
2018. godinu

o izvršavanju budžeta Općine Fojnica za
2018. godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i
primitaka te rashoda i izdataka proračuna i
njegovo izvršenje, te prava i obveze korisnika
proračunskih sredstava.

Član 1.
Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i
primitaka te rashoda i izdataka budžeta i njegovo
izvršenje, te prava i obaveze korisnika budžetskih
sredstava.

Članak 2.
Proračun se sastoji od računa prihoda i rashoda.
U računu prihoda prikazani su prihodi od
direktnih i indirektnih poreza, neporezni prihodi,
potpore i grantovi, dok se računi rashoda sastoje
od tekućih izdataka i transfera, potpora i grantova,
kapitalnih izdataka, kapitalnih grantova i tekućih
rezervi.
Članak 3.
Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim
korisnicima koji su u posebnom dijelu proračuna
određeni za nosioce sredstava na pojedinim
pozicijama. Općinski načelnik će pratiti izvršenje
proračuna. Korisnici smiju proračunska sredstva
koristiti samo za namjene koje su određene
proračunom i to do visine utvrđene u njegovom
posebnom dijelu.
Članak 4.
Korisnici koriste sredstva proračuna sukladno
svojim godišnjim financijskim planovima po
dinamici utvrđenoj mjesečnim i tromjesečnim
planovima.
Članak 5.
Proračun se izvršava na temelju mjesečnog plana
za
izvršavanje
proračuna
proračunskim
korisnicima, sukladno njegovim likvidnim
mogućnostima.
Članak 6.
Korisnici smiju preuzimati svoje obveze, za
sredstva namjenski iskazana, u svrhe utvrđene u
proračunu i do iznosa odobrenih za te namjene, na
temelju tromjesečnih planova, ili planova
alokacija raspoloživih sredstava za drugi

Član 2.
Budžet se sastoji od računa prihoda i rashoda.
U računu prihoda prikazani su prihodi od
direktnih i indirektnih poreza, neporezni prihodi,
potpore i grantovi, dok se računi rashoda sastoje
od tekućih izdataka i transfera, potpora i grantova,
kapitalnih izdataka, kapitalnih grantova i tekućih
rezervi.
Član 3.
Sredstva budžeta osiguravaju se budžetskim
korisnicima koji su u posebnom dijelu budžeta
određeni za nosioce sredstava na pojedinim
pozicijama. Općinski načelnik će pratiti izvršenje
budžeta. Korisnici smiju budžetska sredstva
koristiti samo za namjene koje su određene
budžetom i to do visine utvrđene u njegovom
posebnom dijelu.
Član 4.
Korisnici koriste sredstva budžeta u skladu sa
svojim godišnjim finansijskim planovima po
dinamici utvrđenoj mjesečnim i tromjesečnim
planovima.
Član 5.
Budžet se izvršava na osnovu mjesečnog plana za
izvršavanje budžeta budžetskim korisnicima, u
skladu s njegovim likvidnim mogućnostima.

Članak 7.
Izdaci koji nisu predviđeni tromjesečnim planom
za izvršenje proračuna ili izdaci koji zahtijevaju
prekoračenje pojedinih stavki u tromjesečnom
planu za izvršenje proračuna mogu se podmiriti uz
suglasnost Općinskog načelnika.

Član 7.
Izdaci koji nisu predviđeni tromjesečnim planom
za izvršenje budžeta ili izdaci koji zahtijevaju
prekoračenje pojedinih stavki u tromjesečnom
planu za izvršenje budžeta mogu se podmiriti uz
saglasnost Općinskog načelnika.

Član 6.
Korisnici smiju preuzimati svoje obaveze, za
sredstva namjenski iskazana, u svrhe utvrđene u
budžetu i do iznosa odobrenih za te namjene, na
osnovu tromjesečnih planova, ili planova
alokacija raspoloživih sredstava za drugi
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Općinski načelnik usuglasiti će se sa isplatama iz
stavka 1. ovog članka ako se izdaci podmire
dodatnim prihodima ili uštedama na drugim
stavkama tromjesečnog plana za izvršenje
proračuna.
Članak 8.
Služba za gospodarstvo, financije i proračun je
obvezna Općinskom načelniku dostavljati
tromjesečna izvješća kao i godišnja izvješća o
izvršenju proračuna, a Općinski načelnik je
obvezan Općinskom vijeću dostavljati izvješće o
izvršenju proračuna, tromjesečno kao i godišnje
izvješće.
Članak 9.
O korištenju sredstava Tekuće rezerve odlučuje
Općinski načelnik o čemu jednom tromjesečno
izvješćuje Općinsko vijeće.

Općinski načelnik usaglasiti će se sa isplatama iz
stava 1. ovog člana ako se izdaci podmire
dodatnim prihodima ili uštedama na drugim
stavkama tromjesečnog plana za izvršenje
budžeta.
Član 8.
Služba za privredu, finansije i budžet je obavezna
Općinskom načelniku dostavljati tromjesečne
izvještaje kao i godišnje izvještaje o izvršenju
budžeta, a Općinski načelnik je obavezan
Općinskom vijeću dostavljati izvještaj o izvršenju
budžeta, tromjesečne kao i godišnje izvještaje.

Članak 10.
Ako se tijekom godine, na temelju propisa poveća
djelokrug ili nadležnost korisnika što zahtjeva i
povećanje sredstava ili se osnuje novi korisnik,
sredstva za njegove troškove osiguravaju se iz
Tekuće rezerve proračuna.
Ako se tijekom godine na osnovu propisa smanji
djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtjeva
smanjenje sredstava ili se korisnik ukine,
neutrošena sredstva za njegove troškove prenose
se u Tekuće rezerve proračuna.

Član 10.
Ako se tokom godine, na osnovu propisa poveća
djelokrug ili nadležnost korisnika što zahtjeva i
povećanje sredstava ili se osnuje novi korisnik,
sredstva za njegove troškove osiguravaju se iz
Tekuće rezerve budžeta.
Ako se tokom godine na osnovu propisa smanji
djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtjeva
smanjenje sredstava ili se korisnik ukine,
neutrošena sredstva za njegove troškove prenose
se u Tekuće rezerve budžeta.

Članak 11.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi Proračuna
vračaju se na teret tih prihoda.
Rješenje o povratu tih prihoda donosi Općinski
načelnik.
Članak 12.
Općinski načelnik će posebnim aktom regulirati
način određivanja i iznos plaća korisnicima
proračuna, službenicima i namještenicima.

Član 11.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi Budžeta vračaju
se na teret tih prihoda.
Rješenje o povratu tih prihoda donosi Općinski
načelnik.
Član 12.
Općinski načelnik će posebnim aktom regulisati
način određivanja i iznos plaća korisnicima
budžeta, službenicima i namještenicima.

Članak 13.
Općinski načelnik će posebnim aktom regulirati
naknade koje terete materijalne troškove
proračuna.
Članak 14.
Nadzor nad financijskim, materijalnim i
računovodstvenim poslovanjem korisnika, te nad
zakonitošću
i
svrsishodnom
upotrebom
proračunskih sredstava vrši Općinski načelnik.

Član 13.
Općinski načelnik će posebnim aktom regulisati
naknade koje terete materijalne troškove budžeta.

Članak 15.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljena u „Službenim novinama Općine
Fojnica“.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Branko Stanić, v.r.
______________________________________

Član 15.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljena u „Službenim novinama Općine
Fojnica“.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Branko Stanić, s.r.
________________________________________

Član 9.
O korištenju sredstava Tekuće rezerve odlučuje
Općinski načelnik o čemu jednom tromjesečno
izvještava Općinsko vijeće.

Član 14.
Nadzor nad finansijskim, materijalnim i
računovodstvenim poslovanjem korisnika, te nad
zakonitošću i svrsishodnom upotrebom budžetskih
sredstava vrši Općinski načelnik.

22.12.2017. godine

Službene novine Općine Fojnica

Broj 8 _

_Stranica 5

Broj: 01-05-1727-7/17
Fojnica: 21. prosinac 2017. godine

Broj: 01-05-1727-7/17
Fojnica: 21.12.2017. godine

Na temelju članka 15. Zakona o proračunima u
Federaciji BiH („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14 i 8/15), članka 13.
Zakona o načelima lokalne samouprave u
Federaciji BiH („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 49/06) i članka 24. stavak 3. Statuta
Općine Fojnica („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće Fojnica, na
10. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2017.
godine, donosi

Na osnovu člana 15. Zakona o budžetima u
Federaciji BiH („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14 i 8/15), člana 13.
Zakona o principima lokalne samouprave u
Federaciji BiH („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 49/06) i člana 24. stav 3. Statuta
Općine Fojnica („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće Fojnica, na
10. sjednici održanoj dana 21.12.2017 . godine,
donosi

PRORAČUNSKI KALENDAR OPĆINE
FOJNICA
ZA IZRADU I DONOŠENJE PRORAČUNA
ZA 2018.GODINU
I OKVIRNOG PLANA ZA PERIOD 2019. 2021. GODINE

BUDŽETSKI KALENDAR OPĆINE
FOJNICA
ZA IZRADU I DONOŠENJE BUDŽETA
ZA 2018.GODINU
I OKVIRNOG PLANA ZA PERIOD 2019. 2021. GODINE

R.
br.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

O P I S
Izvješće o gospodarskoj i
fiskalnoj politici za 2018.
do 2020.g
Izrada smjernica za izradu
proračuna 2019. do
2021.g.

Nositelj
aktivnosti

Rokovi

R.
br.

Općinski
načelnik

10.05

Služba za
gospodarstvo,
financije i
proračun
Služba za
Analiza i izrada okvirnog
gospodarstvo,
proračuna
financije i
proračun
Usvajanje smjernica za
Općinski
izradu proračuna
načelnik
Služba za
Priprema i izrada naputka
gospodarstvo,
za izradu proračuna
financije i
proračun
Služba za
Upućivanje zahtjeva
gospodarstvo,
korisnicima za sredstvima
financije i
u proračunu
proračun
Analiza prihoda i rashoda
Služba za
iz prethodne godine i rad na gospodarstvo,
procjeni istih za naredni
financije i
proračun
proračun
Služba za
Pružanje naputka i savjeta
gospodarstvo,
- pomoć korisnicima na
financije i
izradi financijskog plana
proračun
Dostava zahtjeva za
Korisnici
sredstvima u proračunu
proračunskih
od strane korisnika
sredstava
Služba za
Izrada prednacrta
gospodarstvo,
financijskog plana
financije i
proračun
Služba za
Izrada prednacrta
gospodarstvo,
proračuna
financije i
proračun

O P I S

Nosilac
aktivnosti

Rokovi

1.

Izvještaj o privrednoj i
fiskalnoj politici za 2018.
do 2020 g

Općinski
načelnik

10.05

15.05.

2.

Izrada smjernica za izradu
budžeta 2019. do 2021.g.

20.05.

3.

15.06.

4.

20.06.

5.

01.07.

6.

15.07.

7.

0131.07.

8.

05.08.

9.

31.08.

10.

15.09.

11.

Služba za
privredu,
finansije i
budžet
Služba za
Analiza i izrada okvirnog
privredu,
budžeta
finansije i
budžet
Usvajanje smjernica za
Općinski
izradu budžeta
načelnik
Služba za
Priprema i izrada uputstva privredu,
za izradu budžeta
finansije i
budžet
Služba za
Upućivanje zahtjeva
privredu,
korisnicima za sredstvima
finansije i
u budžetu
budžet
Analiza prihoda i rashoda
Služba za
iz prethodne godine i rad na privredu,
procjeni istih za naredni
finansije i
budžet
budžet
Služba za
Pružanje uputsva i savjeta
privredu,
- pomoć korisnicima na
finansije i
izradi finansijskog plana
budžet
Dostava zahtjeva za
Korisnici
sredstvima u budžetu od
budžetskih
strane korisnika
sredstava
Služba za
Izrada prednacrta
privredu,
finansijskog plana
finansije i
budžet
Služba za
privredu,
Izrada prednacrta budžeta
finansije i
budžet

15.05.

20.05.
15.06.
20.06.

01.07.

15.07.

0131.07.
05.08.

31.08.

15.09.
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12.

Razmatranje prednacrta
proračuna

13.

Izrada nacrta proračuna

14.

Rasprava po nacrtu
proračuna

15.

Izrada nacrta proračuna
po obavljenoj javnoj
raspravi

16.

Razmatranje prijedloga
nacrta proračuna

17.

Izrada prijedloga
proračuna

18.

Izrada prijedloga odluke o
izvršenju proračuna

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.
31.

Izrada prijedloga odluke o
privremenom financiranju
ukoliko se proračun ne
usvoji do kraja godine
Usvajanje prijedloga
proračuna i odluke o
izvršenju proračuna
Usvajanje odluke o
privremenom financiranju
ukoliko se proračun ne
donese do kraja godine

Općinski
načelnik
Služba za
gospodarstvo,
financije i
proračun
Mjesne zajednice,
klubovi, građani
Služba za
gospodarstvo,
financije i
proračun
Općinski
načelnik i
klubovi stranaka
Služba za
gospodarstvo,
financije i
proračun
Služba za
gospodarstvo,
financije i
proračun
Služba za
gospodarstvo,
financije i
proračun

izvršenju proračuna po
tromjesečjima

25.09.
05.10.

12.

Razmatranje prednacrta
budžeta

05.11.

13.

Izrada nacrta budžeta

10.11.

14.

Rasprava po nacrtu
budžeta

15.

Izrada nacrta budžeta po
obavljenoj javnoj raspravi

16.

Razmatranje prijedloga
nacrta budžeta

17.

Izrada prijedloga budžeta

18.

Izrada prijedloga odluke o
izvršenju budžeta

12.11.

15.11.

15.11.

25.11.

Općinsko vijeće

31.12.

Općinsko vijeće

31.12.

Služba za
gospodarstvo,
Izrada konačnog proračuna
financije i
proračun
Ured načelnika i
Objavljivanje usvojenog
predsjednika
proračuna
OV
Služba za
Dostava podataka
gospodarstvo,
korisnicima po usvojenom
financije i
proračunu
proračun
Služba za
Izrada mjesečnog plana
gospodarstvo,
trošenja sredstava
financije i
proračuna
proračun
Služba za
Izrada tromjesečnog plana
gospodarstvo,
trošenja sredstava
financije i
proračuna
proračun
Služba za
Dostava proračuna
gospodarstvo,
nadležnim tijelima
financije i
proračun
Služba za
Izrada izvješća o izvršenju gospodarstvo,
proračuna
financije i
proračun
Služba za
Izrada izvješća o izvršenju gospodarstvo,
proračuna po tromjesečjima financije i
proračun
Usvajanje izvješća o
Općinsko vijeće
izvršenju proračuna
Usvajanje izvješća o
Općinsko vijeće
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19.

20.

21.
10.01.

15.01.

20.01.

22.

23.

24.
31.01.
25.
08.02.
26.
10.02.
27.
28.02.

30.
dana
30.04.
60.

28.

29.
30.

Izrada prijedloga odluke o
privremenom finansiranju
ukoliko sebudžet ne usvoji
do kraja godine
Usvajanje prijedloga
budžeta i odluke o
izvršenju budžeta
Usvajanje odluke o
privremenom finansiranju
ukoliko se budžet ne
donese do kraja godine

dana
Općinski
načelnik
Služba za
privredu,
finansije i
budžet
Mjesne zajednice,
klubovi, građani
Služba za
privredu,
finansije i
budžet
Općinski
načelnik i
klubovi stranaka
Služba za
privredu,
finansije i
budžet
Služba za
privredu,
finansije i
budžet
Služba za
privredu,
finansije i
budžet

25.09.
05.10.
05.11.
10.11.

12.11.

15.11.

15.11.

25.11.

Općinsko vijeće

31.12.

Općinsko vijeće

31.12.

Služba za
privredu,
Izrada konačnog budžeta
finansije i
budžet
Ured načelnika i
Objavljivanje usvojenog
predsjednika
budžeta
OV
Služba za
Dostava podataka
privredu,
korisnicima po usvojenom
finansije i
budžetu
budžet
Služba za
Izrada mjesečnog plana
privredu,
trošenja sredstava
finansije i
proračuna
budžet
Služba za
Izrada tromjesečnog plana privredu,
trošenja sredstava budžeta finansije i
budžet
Služba za
Dostava budžeta nadležnim privredu,
tijelima
finansije i
budžet
Služba za
Izrada izvještaja o izvršenju privredu,
budžeta
finansije i
budžet
Služba za
Izrada izvještaja o izvršenju
privredu,
budžeta po tromjesečjima
finansije i budžet
Usvajanje izvještaja o
Općinsko vijeće

10.01.

15.01.

20.01.

31.01.

08.02.

10.02.

28.02.
30.
dana
30.04.

31.

izvršenju budžeta
Usvajanje izvještaja o
izvršenju budžeta po
tromjesečjima

22.12.2017. godine

Općinsko vijeće

60.
dana
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Sukladno odredbama Zakona o proračunima u
Federaciji BiH općine su dužne da donesu
Proračunski kalendar u 2017. godini za
proračun 2018. i okvirni plan za period 2019.
do 2021. godine. U tom smislu Služba za
gospodarstvo, financije i proračun je sačinila
ovaj kalendar i dostavila ga Općinskom
načelniku na usvajanje.
Proračunskim
kalendarom
utvrđuju
se
aktivnosti koje su neophodne pri planiranju,
izradi i usvajanju proračuna, rokovi, nosioci
aktivnosti kao i odgovornosti osoba koje
učestvuju u ovoj aktivnosti.
Prve aktivnosti koje se vrše polaze od izrade
smjernica za izradu proračuna, analizi i
procjeni prihoda i rashoda iz prethodne godine
koji su temelj za izradu proračuna za naredni
period.
Dokument okvirnog proračuna zasniva se na
procjeni gospodarskog razvoja socijalnog
sektora, makroekonomskih indikatora i
prognozi prihoda i rashoda za godine
Dokumenta okvirnog proračuna, izvješća o
gospodarskoj i fiskalnoj politici za tekuću
godinu, plan za slijedeću proračunsku godinu i
procjena razvoja za naredne dvije godine. Plan
razvoja programa se usklađuje svake godine
sukladno utvrđenoj dinamici ulaganja, a na
temelju Dokumenta okvirnog proračuna.
Budući korisnici izrađuju prijedlog svog
razvojnog programa i sa obrazloženjem
dostavljaju nadležnoj službi sa prijedlogom
financijskog plana.
Služba za gospodarstvo, financije i proračun
izrađuje zajednički prijedlog plana koji mora
biti usklađen sa prijedlogom proračuna, zatim
konsultira se sa korisnicima po istim i predlaže
visinu potrebnih sredstava za svakog korisnika
Zahtjeve korisnika za sredstvima u proračunu
razmatra i procjenjuje Služba za gospodarstvo,
financije i proračun.
Aktivnosti koje je neophodno izvršiti utvrđuju
se proračunskim kalendarom od same izrade
prednacrta proračuna do konačnog usvajanja.
U slučaju da se do konca godine ne može
usvojiti proračun za narednu godinu priprema
se i donosi Odluka o privremenom
financiranju, a najviše za tri mjeseca naredne
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godine u visini prihoda koji su potrebni za
financiranje za taj period.
Proračun se mora usvojiti najkasnije do 31.
ožujka. Ako se do tada ne usvoji neće se
U skladu sa odredbama Zakona o budžetima u
Federaciji BiH općine su dužne da donesu
Budžetski kalendar u 2017. godini za budžet
2018. i okvirni plan za period 2019. do 2021.
godine. U tom smislu Služba za privredu,
finansije i budžet je sačinila ovaj kalendar i
dostavila ga Općinskom načelniku na
usvajanje.
Budžetskim kalendarom utvrđuju se aktivnosti
koje su neophodne pri planiranju, izradi i
usvajanju budžeta, rokovi, nosioci aktivnosti
kao i odgovornosti lica koja učestvuju u ovoj
aktivnosti.
Prve aktivnosti koje se vrše polaze od izrade
smjernica za izradu budžeta, analizi i procjeni
prihoda i rashoda iz prethodne godine koji su
osnova za izradu budžeta za naredni period.
Dokument okvirnog budžeta zasniva se na
procjeni privrednog razvoja socijalnog sektora,
makroekonomskih indikatora i prognozi
prihoda i rashoda za godine Dokumenta
okvirnog budžeta, izvještaja o privrednoj i
fiskalnoj politici za tekuću godinu, plan za
slijedeću budžetsku godinu i procjena razvoja
za naredne dvije godine. Plan razvoja
programa se usklađuje svake godine u skladu
sa utvrđenom dinamikom ulaganja, a na
osnovu Dokumenta okvirnog budžeta.
Budući korisnici izrađuju prijedlog svog
razvojnog programa i sa obrazloženjem
dostavljaju nadležnoj službi sa prijedlogom
finansijskog plana.
Služba za privredu, finansije i budžet izrađuje
zajednički prijedlog plana koji mora biti
usklađen sa prijedlogom budžeta, zatim
konsultuje se sa korisnicima po istim i predlaže
visinu potrebnih sredstava za svakog korisnika
Zahtjeve korisnika za sredstvima u budžetu
razmatra i procjenjuje Služba za privredu,
finansije i budžet.
Aktivnosti koje je neophodno izvršiti utvrđuju
se budžetskim kalendarom od same izrade
prednacrta budžeta do konačnog usvajanja.

U slučaju da se do konca godine ne može
usvojiti budžet za narednu godinu priprema se
i donosi Odluka o privremenom finansiranju, a
najviše za tri mjeseca naredne godine u visini
prihoda koji su potrebni za finansiranje za taj
period.

Budžet se mora usvojiti najkasnije do 31.
marta. Ako se do tada ne usvoji neće se
Stranica 8
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realizirati rashodi u bilo koju svrhu osim otplate
dugova - zajmova. Nakon donošenja proračuna
Služba za gospodarstvo, financije i proračun je
dužna obavijestiti proračunske korisnike o
odobrenim sredstvima i alokacije proračunskih
sredstava po vremenskim razdobljima.
Proračun se izvršava na osnovu mjesečnih i
tromjesečnih planova izvršenja proračuna alokacijama.
Služba za gospodarstvo, financije i proračun
izrađuje mjesečni i tromjesečni plan izvršenja
proračuna.
Proračun se objavljuje u roku od 10 dana od dana
donošenja.
PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI NA
IZRADI PRORAČUNA
1. OPĆINSKO VIJEĆE
Općinsko vijeće je dužno da ponuđeni prijedlog
proračuna razmatra i usvoji u utvrđenom roku.
Stara se o pravilnom izvještavanju o izvršenju
proračuna. Utvrđuje programsku politiku i
prioritete u financiranju. Vrši informiranje
javnosti o proračunskoj politici. Nadzire programe
projekte koji se financiraju iz proračuna.
2. OPĆINSKI NAČELNIK
Zauzima stav koji je u interesu građana o
proračunu i proračunskoj politici. Poduzima sve
mjere da se javna rasprava o proračunu održi na
vrijeme. Vodi aktivnosti na razvoju strategije o
informiranju javnosti. Prati i analizira i kontrolira
trošenje proračunskih sredstava.
Priprema, razmatra nacrt proračuna i upućuje
Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
Također priprema prijedlog proračuna po
objavljenoj raspravi i upućuje Općinskom vijeću
na usvajanje. Prati i analizira realizaciju proračuna
i vrši nadzor nad istim.
3. SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO,
FINANCIJE i PRORAČUN
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Ova služba ima značajne dužnosti u pripremi
proračuna. Naime sve aktivnosti oko izrade
proračuna potiču od ove službe i ista poduzima
sve
mjere
da
se
proračun
blagovremeno pripremi i donese. Služba priprema
naputke, smjernice, prednacrte proračuna,
organizira javnu raspravu i pruža stručnu pomoć
vezano za donošenje proračuna.
Služba za gospodarstvo, financije i proračun
izrađuje prijedlog proračuna i dostavlja ga
Općinskom načelniku na razmatranje. Vrši stalni
kontakt između službe i načelnika, predsjednika
Općinskog vijeća i drugih službi kao i suradnju sa
višim tijelima. Vrši neposredno trošenje sredstava
realizovati rashodi u bilo koju svrhu osim otplate
dugova - zajmova. Nakon donošenja budžeta
Služba za privredu, finansije i budžet je dužna
obavijestiti budžetske korisnike o odobrenim
sredstvima i alokacije budžetskih sredstava po
vremenskim razdobljima.
Budžet se izvršava na osnovu mjesečnih i
tromjesečnih planova izvršenja budžeta alokacijama.
Služba za privredu, financije i budžet izrađuje
mjesečni i tromjesečni plan izvršenja budžeta.
Budžet se objavljuje u roku od 10 dana od dana
donošenja.
PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI NA
IZRADI BUDŽETA
1. OPĆINSKO VIJEĆE
Općinsko vijeće je dužno da ponuđeni prijedlog
budžeta razmatra i usvoji u utvrđenom roku. Stara
se o pravilnom izvještavanju o izvršenju budžeta.
Utvrđuje programsku politiku i prioritete u
finansiranju. Vrši informisanje javnosti o
budžetskoj politici. Nadzire programe projekte
koji se finansiraju iz budžeta.
2. OPĆINSKI NAČELNIK
Zauzima stav koji je u interesu građana o budžetu
i budžetskoj politici. Poduzima sve mjere da se

javna rasprava o budžetu održi na vrijeme. Vodi
aktivnosti na razvoju strategije o informisanju
javnosti. Prati i analizira i kontroliše trošenje
budžetski sredstava.
Priprema, razmatra nacrt budžeta i upućuje
Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
Također priprema prijedlog budžeta po
objavljenoj raspravi i upućuje Općinskom vijeću
na usvajanje. Prati i analizira realizaciju budžeta i
vrši nadzor nad istim.
3. SLUŽBA ZA PRIVREDU, FINANSIJE
i BUDŽET
Ova služba ima značajne dužnosti u pripremi
budžeta. Naime sve aktivnosti oko izrade budžeta
potiču od ove službe i ista poduzima sve mjere da
se budžet blagovremeno pripremi i donese. Služba
priprema uputstva, smjernice, prednacrte budžeta,
organizira javnu raspravu i pruža stručnu pomoć
vezano za donošenje budžeta.
Služba za privredu, finansije i budžet izrađuje
prijedlog budžeta i dostavlja ga Općinskom
načelniku na razmatranje. Vrši stalni kontakt
između službe i načelnika, predsjednika
Općinskog vijeća i drugih službi kao i saradnju sa
višim organima. Vrši neposredno trošenje
sredstava
22.12.2017. godine
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sukladno utvrđenim mjesečnim i tromjesečnim
planovima. Pored ovog služba izrađuje sve
potrebne analize, informacije i izvješća i dostavlja
ih nadležnim tijelima.
4. PRORAČUNSKI KORISNICI
Pri izradi proračuna proračunski korisnici imaju
ključnu ulogu. Naime oni su dužni da realno
prikažu svoje potrebe sa potrebnim proračunskim
sredstvima i da dostave potrebnu dokumentaciju
uz svoj zahtjev. Oni su dužni da redovno
informiraju nadležna tijela o izvršenju rashoda.
Dužni su da pruže svoj doprinos oko vođenja
javne rasprave o proračunu. Dužni su da se
pridržavaju određenih rokova za izradu svojih
financijskih planova.
5. KLUBOVI VIJEĆNIKA
Oko izrade proračuna klubovi vijećnika trebaju da
vode određene aktivnosti. Naime klubovi
vijećnika trebaju kada prime materijale da
upoznaju svoje stranke i pruže maksimalan
doprinos vođenju rasprave o istim. Trebaju da
realno sagledaju sve okolnosti i daju svoje
mišljenje o ponuđenom materijalu. Prilikom
razmatranja i usvajanja prijedloga trebaju da daju
svoj doprinos da se ponuđeni materijali usvoje.
6. MJESNE ZAJEDNICE
I mjesne zajednice imaju veliku ulogu oko
vođenja aktivnosti oko razmatranja materijala
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vezano za proračun. Mjesne zajednice trebaju da
organiziraju širu javnu raspravu po proračunu na
svom području. Naime, javne rasprave treba da se
održe u prostorijama škola, mjesnih zajednica ili
domova u svom mjestu. Istoj treba da prisustvuje
veći broj građana koji će dati svoj doprinos po
ponuđenim materijalima.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Branko Stanić, v.r.
________________________________________
Broj: 01-05-1727-8/17
Fojnica: 21. prosinca 2017. godine
Na temelju članka 2.12. stavak 9. Izbornog zakona
BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: (23/01, 7/02,
9/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/04, 52/05, 65/05,
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10,
18/13, 7/14 i 31/16), članka 1. i 2. Odluke o visini
naknade za rad članova izbornog povjerenstva
osnovne izborne jedinice u BiH - Prečišćen tekst
(„Službeni glasnik BiH“, broj: 32/16), članka 24.
Statuta Općine Fojnica - Prečišćen tekst
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 2/15) i
članka 80. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica u skladu sa utvrđenim mjesečnim i tromjesečnim
planovima. Pored ovog služba izrađuje sve
potrebne analize, informacije i izvještaje i
dostavlja ih nadležnim organima.

4. BUDŽETSKI KORISNICI
Pri izradi budžeta budžetski korisnici imaju
ključnu ulogu. Naime oni su dužni da realno
prikažu svoje potrebe sa potrebnim budžetskim
sredstvima i da dostave potrebnu dokumentaciju
uz svoj zahtjev. Oni su dužni da redovno
informišu nadležne organe o izvršenju rashoda.
Dužni su da pruže svoj doprinos oko vođenja
javne rasprave o budžetu. Dužni su da se
pridržavaju određenih rokova za izradu svojih
finansijskih planova.
5. KLUBOVI VIJEĆNIKA
Oko izrade budžeta klubovi vijećnika trebaju da
vode određene aktivnosti. Naime klubovi
vijećnika trebaju kada prime materijale da
upoznaju svoje stranke i pruže maksimalan
doprinos vođenju rasprave o istim. Trebaju da
realno sagledaju sve okolnosti i daju svoje
mišljenje o ponuđenom materijalu. Prilikom
razmatranja i usvajanja prijedloga trebaju da daju
svoj doprinos da se ponuđeni materijali usvoje.
6. MJESNE ZAJEDNICE
I mjesne zajednice imaju veliku ulogu oko
vođenja aktivnosti oko razmatranja materijala
vezano za budžet. Mjesne zajednice trebaju da
organizuju širu javnu raspravu po budžetu na
svom području. Naime, javne rasprave treba da se
održe u prostorijama škola, mjesnih zajednica ili
domova u svom mjestu. Istoj treba da prisustvuje
veći broj građana koji će dati svoj doprinos po
ponuđenim materijalima.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Branko Stanić, s.r.
_____________________________________
Broj: 01-05-1727-8/17
Fojnica: 21.12.2017. godine
Na osnovu člana 2.12. stav 9. Izbornog zakona
BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: (23/01, 7/02,
9/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/04, 52/05, 65/05,
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10,
18/13, 7/14 i 31/16), člana 1. i 2. Odluke o visini
naknade za rad članova izborne komisije osnovne
izborne jedinice u BiH - Prečišćen tekst
(„Službeni glasnik BiH“, broj: 32/16), člana 24.
Statuta Općine Fojnica - Prečišćen tekst
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 2/15) i
člana 80. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica -
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- Prečišćen tekst („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 2/15) Općinsko vijeće Fojnica, na
10. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine,
donosi

ODLUKU

Broj 8 _ ____22.12.2017. godine
o visini naknade za rad članova
Općinskog izbornog povjerenstvaFojnica
Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade za rad
članova Općinskog izbornog povjerenstva
Fojnica.
Članak 2.
Članovi Općinskog izbornog povjerenstva Fojnica
imaju pravo na stalnu mjesečnu naknadu za svoj
rad, prema broju upisanih birača u osnovnoj
izbornoj jedinici Fojnica, u neto iznosu od 150,00
KM.
Članovi Općinskog izbornog povjerenstva Fojnica
u izbornom periodu imaju pravo na mjesečnu
naknadu za svoj rad, prema broju upisanih birača
u osnovnoj izbornoj jedinici Fojnica, u neto
iznosu od 500,00 KM.
Članak 3.
Sredstva za naknade utvrđene u ovoj Odluci
osiguravaju se u Proračunu Općine Fojnica.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i
bite će objavljena u „Službenom novinama
Općine Fojnica“.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi
Odluka o visini naknade članova Općinskog
izbornog povjerenstva Fojnica, broj: 01-05-6833/11 od 14. srpnja 2011. godine („Službene
novine Općine Fojnica“, broj: 5/11).
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Branko Stanić, v.r.
________________________________________
Broj: 01-05-1727-9/17
Fojnica: 21. prosinca 2017. godine
Na temelju članka 8. Zakona o stvarnim pravima
Federacije BiH („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 66/13) i članka 14. stavak 4. Zakona o
eksproprijaciji („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 70/07) i članka 24. Statuta Općine
Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine
Općine Fojnica“, broj: 2/15) Općinsko vijeće
Fojnica, u predmetu utvrđivanja javnog interesa
na lokalitetu „Požarna“, na 10. sjednici održanoj
21. prosinca 2017. godine, donosi
- Prečišćen tekst („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 2/15) Općinsko vijeće Fojnica, na
10. sjednici održanoj 21.12.2017. godine, donosi

ODLUKU
o visini naknade za rad članova
Općinske izborne komisije Fojnica
Član 1.
Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade za rad
članova Općinske izborne komsije Fojnica.

Član 2.
Članovi Općinske izborne komisije Fojnica imaju
pravo na stalnu mjesečnu naknadu za svoj rad,
prema broju upisanih birača u osnovnoj izbornoj
jedinici Fojnica, u neto iznosu od 150,00 KM.
Članovi Općinske izborne komisije Fojnica u
izbornom periodu imaju pravo na mjesečnu
naknadu za svoj rad, prema broju upisanih birača
u osnovnoj izbornoj jedinici Fojnica, u neto
iznosu od 500,00 KM.
Član 3.
Sredstva za naknade utvrđene u ovoj Odluci
osiguravaju se u Budžetu Općine Fojnica.
Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i
bite će objavljena u „Službenom novinama
Općine Fojnica“.
Član 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi
Odluka o visini naknade članova Općinske
izborne komisije Fojnica, broj: 01-05-683-3/11 od
14.07.2011. godine („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 5/11).
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Branko Stanić, s.r.
_____________________________________
Broj: 01-05-1727-9/17
Fojnica: 21.12.2017. godine
Na osnovu člana 8. Zakona o stvarnim pravima
Federacije BiH („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 66/13) i člana 14. stav 4. Zakona o
eksproprijaciji („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 70/07) i člana 24. Statuta Općine
Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine
Općine Fojnica“, broj: 2/15) Općinsko vijeće
Fojnica, u predmetu utvrđivanja javnog interesa
na lokalitetu „Požarna“, na 10. sjednici održanoj
21.12.2017. godine, donosi

22.12.2017. godine

Službene novine Općine Fojnica

___

Broj 8_

____Stranica 11

ODLUKU

ODLUKU

Član 1.
Članak 1.
Utvrđuje se da je od općeg interesa izgradnja
izletišta za sport i rekreaciju „Požarna“ na
zemljištu označenom kao:
k.č.3626/3, površine 1050 m2, vlasništvo
Općine Fojnica,
dio k.č. 3898/1, površine 500 m2, korisnik
ŠGD šume Središnje Bosne,
površine 1300 m2,
površine 4800 m2,
površine 600 m2,
površine 860 m2,
površine 350 m2,
ukupne površine 9460 m2, kao na kopiji
katastarskog plana,
te da se u te svrhe može pristupiti eksproprijaciji
ili na drugi način pravno regulirati navedeno
zemljište u svrhu izgradnje izletišta za sport i
rekreaciju.

Utvrđuje se da je od općeg interesa izgradnja
izletišta za sport i rekreaciju „Požarna“ na
zemljištu označenom kao:
k.č.3626/3, površine 1050 m2, vlasništvo
Općine Fojnica,
dio k.č. 3898/1, površine 500 m2, korisnik
ŠPD Srednjobosanske šume,
površine 1300 m2,
površine 4800 m2,
površine 600 m2,
površine 860 m2,
površine 350 m2,
ukupne površine 9460 m2, kao na kopiji
katastarskog plana,
te da se u te svrhe može pristupiti eksproprijaciji
ili na drugi način pravno regulisati navedeno
zemljište u svrhu izgradnje izletišta za sport i
rekreaciju.
Član 2.

Članak 2.
Utvrđuje se da će općina biti korisnik
eksproprijacije zemljišta za izgradnju izletišta za
sport i rekreaciju „Požarna“ iz članka 1. ove
odluke.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja i bit će objavljena u „Službenim
novinama Općine Fojnica“.

Utvrđuje se da će općina biti korisnik
eksproprijacije zemljišta za izgradnju izletišta za
sport i rekreaciju „Požarna“ iz člana 1. ove
odluke.
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja i bit će objavljena u „Službenim
novinama Općine Fojnica“.
Član 4.

Članak 4.
Protiv ove odluke može se pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe Kantonalnom sudu u roku od
30 dana od dana dostavljanja odluke. Tužba se
podnosi neposredno Sudu.

Protiv ove odluke može se pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe Kantonalnom sudu u roku od
30 dana od dana dostavljanja odluke. Tužba se
podnosi neposredno Sudu.
Dostavljeno:

Dostavljeno:
-

Korisniku zemljišta
Evidencija
A/a
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Branko Stanić, v.r.
________________________________________
Broj: 01-05-1727-5/17
Fojnica: 21. prosinac 2017. godine

-

Korisniku zemljišta
Evidencija
A/a
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Branko Stanić, s.r.
________________________________________
Broj: 01-05-1727-5/17
Fojnica: 21.12.2017. godine
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Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave Federacije BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09) i članka 24.
Statuta Općine Fojnica – Prečišćeni tekst
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 2/15),
Općinsko vijeće Fojnica, na 10. sjednici održanoj
21. prosinca 2017. godine, donosi

ODLUKU

Broj 8 _ ____22.12.2017. godine
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne
samouprave Federacije BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09) i člana 24.
Statuta Općine Fojnica – Prečišćeni tekst
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 2/15),
Općinsko vijeće Fojnica, na 10. sjednici održanoj
21.12.2017. godine, donosi

ODLUKU

o izmjenama granica naseljenih mjesta u
Općini Fojnica

o izmjenama granica naseljenih mjesta u
Općini Fojnica

Članak 1.
Ovom odlukom vrše se izmjene granica naseljenih
mjesta u Općini Fojnica, kako je to utvrđeno od
strane Povjerenstva za izradu Adresnog registra
Općine Fojnica.
Izmjene granica u smislu ove odluke vrše se za
naseljena mjesta:
1. Kozica i Majdan,
2. Rizvići i Živčići,
3. Ragale i Obojak,
4. Merdžanići i Tovarište,
5. Fojnica-Ragale i Fojnica-Tješilo,
6. Šavnik i Fojnica,
7. Pločari i Pločari Polje,
8. Pločari Polje i Oglavak,
9. Polje Šćitovo, Sitišće i Lopar,
10. Pločari Polje, Kujušići i Smajlovići,
11. Sitišće i Ostruška Citonja,
12. Nadbare, Ormanov Potok i Polje
Ostružnica,
13. Grabovik i Marinići,
14. Polje Ostružnica, Voljevac i Marinići,
15. Podcitonja i Polje Ostružnica,
16. Lučice i Fojnica,
17. Ragale i Tješilo,
18. Fojnica i Gradina,
19. Bakovići i Bakovićka Citonja,
20. Gojevići i Lužine,
21. Podgora i Dusina.

Član 1.
Ovom odlukom vrše se izmjene granica naseljenih
mjesta u Općini Fojnica, kako je to utvrđeno od
strane Komisije za izradu Adresnog registra
Općine Fojnica.
Izmjene granica u smislu ove odluke vrše se za
naseljena mjesta:
1. Kozica i Majdan,
2. Rizvići i Živčići,
3. Ragale i Obojak,
4. Merdžanići i Tovarište,
5. Fojnica-Ragale i Fojnica-Tješilo,
6. Šavnik i Fojnica,
7. Pločari i Pločari Polje,
8. Pločari Polje i Oglavak,
9. Polje Šćitovo, Sitišće i Lopar,
10. Pločari Polje, Kujušići i Smajlovići,
11. Sitišće i Ostruška Citonja,
12. Nadbare, Ormanov Potok i Polje
Ostružnica,
13. Grabovik i Marinići,
14. Polje Ostružnica, Voljevac i Marinići,
15. Podcitonja i Polje Ostružnica,
16. Lučice i Fojnica,
17. Ragale i Tješilo,
18. Fojnica i Gradina,
19. Bakovići i Bakovićka Citonja,
20. Gojevići i Lužine,
21. Podgora i Dusina.

Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je Pregledna karta
(Digitalna ortofoto karta) sa navedenim
izmjenama granica naseljenih mjesta u Općini
Fojnica.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od
dana donošenja, i bit će objavljena u „Službenim
novinama Općine Fojnica“.

Član 2.
Sastavni dio ove Odluke je Pregledna karta
(Digitalna ortofoto karta) sa navedenim
izmjenama granica naseljenih mjesta u Općini
Fojnica.
Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od
dana donošenja, i bit će objavljena u „Službenim
novinama Općine Fojnica“.

PREDSJEDNIK
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Branko Stanić, s.r.
Branko Stanić, v.r.
________________________________________
________________________________________
22.12.2017. godine
Službene novine Općine Fojnica
___ Broj 8_
____Stranica 13

Broj: 01-05-1727-10/17
Fojnica: 21. prosinca 2017. godine

Broj: 01-05-1727-10/17
Fojnica: 21.12.2017. godine

Na temelju članka 24. točka 17., a u svezi sa
člankom 120. Statuta Općine Fojnica – Prečišćeni
tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj:
2/15) i članka 34. Poslovnika Općinskog vijeća
Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine
Općine Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće
Fojnica, na 10. sjednici održanoj 21. prosinca
2017. godine, donosi

Na osnovu člana 24. tačka 17., a u vezi sa članom
120. Statuta Općine Fojnica – Prečišćeni tekst
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 2/15) i
člana 34. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica –
Prečišćeni tekst („Službene novine Općine
Fojnica“, broj: 2/15), Općinsko vijeće Fojnica, na
10. sjednici održanoj 21.12.2017. godine, donosi

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o imenovanju člana Povjerenstva za žalbe,
prigovore, predstavke i prijedloge

o imenovanju člana Komisije za žalbe,
prigovore, predstavke i prijedloge

I.
U Povjerenstvo za žalbe, prigovore, predstavke i
prijedloge imenuju se Elma Omerčević.

I.
U Komisiju za žalbe, prigovore, predstavke i
prijedloge imenuju se Omerčević Elma.

II.
Mandat člana povjerenstva iz točke I . rješenja
traje do isteka vijećničkog mandata.

II.
Mandat člana komisije iz tačke I . rješenja traje
do isteka vijećničkog mandata.

III.
Ova Rješenje stupa na snagu drugog dana od dana
objavljivanja u „Službenim novinama Općine
Fojnica“.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Branko Stanić, v.r.
________________________________________

III.
Ova Rješenje stupa na snagu drugog dana od dana
objavljivanja u „Službenim novinama Općine
Fojnica“.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Branko Stanić, s.r.
________________________________________

Broj: 01-05-1727-3/17
Fojnica: 21. prosinca 2017. godine

Broj: 01-05-1727-3/17
Fojnica: 21.12.2017. godine

Na temelju članka 24. Statuta Općine Fojnica –
Prečišćeni tekst („Službene novine
Općine
Fojnica“, broj: 2/15) i članka 6. Odluke o vršenju
ovlasti u gospodarskim društvima i javnim
poduzećima od interesa za Općinu Fojnica
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 1/16)
Općinsko vijeće Fojnica, na 10. sjednici održanoj
21. prosinca 2017. godine, donosi

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica –
Prečišćeni tekst („Službene novine
Općine
Fojnica“, broj: 2/15) i člana 6. Odluke o vršenju
ovlasti u privrednim društvima i javnim
preduzećima od interesa za Općinu Fojnica
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 1/16)
Općinsko vijeće Fojnica, na 10. sjednici održanoj
21.12.2017. godine, donosi

RJEŠENJE

RJEŠENJE

O DAVANJU PUNOMOĆI PUNOMOĆNIKU
ZA SKUPŠTINU NCF D.O.O. FOJNICA PO
OSNOVU DRŽAVNOG KAPITALA

O DAVANJU PUNOMOĆI PUNOMOĆNIKU
ZA SKUPŠTINU NCF D.O.O. FOJNICA PO
OSNOVU DRŽAVNOG KAPITALA

I.

I.

Općinskom načelniku, Sabahudinu Klisura,
JMBG: 0509976171217, osobna karta broj:
390T0128J izdana u MUP Fojnica, nastanjen u ul.
Muhameda Sudžuke br. 7, Fojnica, daje se

Općinskom načelniku, Klisura Sabahudinu,
JMBG: 0509976171217, lična karta broj:
390T0128J izdata u MUP Fojnica, nastanjen u ul.
Muhameda Sudžuke br. 7, Fojnica, daje se
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ovlaštenje da u svojstvu punomoćnika zastupa
državni kapital na Skupštini NCF d.o.o. Fojnica
koja će se održati dana 22. prosinca 2017. godine,
u prostorijama NCF d.o.o. Fojnica.

Broj 8 _ ____22.12.2017. godine
ovlaštenje da u svojstvu punomoćnika zastupa
državni kapital na Skupštini NCF d.o.o. Fojnica
koja će se održati dana 22.12.2017. godine, u
prostorijama NCF d.o.o. Fojnica.
II.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
bit će objavljeno u „Službenim novinama Općine
Fojnica“.
Dostavljeno:
- Upravno vijeće „Lječilišta Reumal“
Fojnica
- NCF d.o.o. Fojnica
- Punomoćnik
- Evidencija
- A/a
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Branko Stanić, v.r.
________________________________________
Broj: 01-05-1727-12/17
Fojnica: 21. prosinca 2017. godine
Na temelju članka 24. Statuta Općine Fojnica –
Prečišćeni tekst („Službene novine
Općine
Fojnica“, broj: 2/15) i članka 6. Odluke o vršenju
ovlasti u gospodarskim društvima i javnim
poduzećima od interesa za Općinu Fojnica
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 1/16)
Općinsko vijeće Fojnica, na 10. sjednici održanoj
21. prosinca 2017. godine, donosi

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
bit će objavljeno u „Službenim novinama Općine
Fojnica“.
Dostavljeno:
- Upravni odbor „Lječilišta Reumal“
Fojnica
- NCF d.o.o. Fojnica
- Punomoćnik
- Evidencija
- A/a
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Branko Stanić, s.r.
________________________________________
Broj: 01-05-1727-12/17
Fojnica: 21.12.2017. godine
Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica –
Prečišćeni tekst („Službene novine
Općine
Fojnica“, broj: 2/15) i člana 6. Odluke o vršenju
ovlasti u privrednim društvima i javnim
preduzećima od interesa za Općinu Fojnica
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 1/16)
Općinsko vijeće Fojnica, na 10. sjednici održanoj
21.12.2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
ZAKLJUČAK
o načinu izjašnjavanja punomoćnika na
Skupštini NCF d.o.o. Fojnica po osnovu
državnog kapitala
I. Obvezuje se Općinski načelnik, Sabahudinu
Klisura, JMBG: 0509976171217, osobna karta
broj: 390T0128J izdana u MUP Fojnica, nastanjen
u ul. Muhameda Sudžuke br. 7, Fojnica,
punomoćnik na Skupštini NCF d.o.o. Fojnica po
osnovu državnog kapitala koja je zakazana za 22.
prosinca 2017. godine, da poštuje upute o načinu
glasovanja po točki 3. dnevnog reda: „Usvajanje
prijedloga
odluke o povećanju
temeljnog
kapitala društva „NCF“ d.o.o. Fojnica uplatom
novih uloga“, tako što će „glasovati protiv“, a da
ostale točke dnevnog reda podrži.

o načinu izjašnjavanja punomoćnika na
Skupštini NCF d.o.o. Fojnica po osnovu
državnog kapitala
I. Obavezuje se Općinski načelnik, Sabahudinu
Klisura, JMBG: 0509976171217, lična karta broj:
390T0128J izdana u MUP Fojnica, nastanjen u ul.
Muhameda Sudžuke br. 7, Fojnica, punomoćnik
na Skupštini NCF d.o.o. Fojnica po osnovu
državnog kapitala koja je zakazana za 22.12.2017.
godine, da poštuje upute o načinu glasanja po
tački 3. dnevnog reda: „Usvajanje prijedloga
odluke o povećanju osnovnog kapitala društva
„NCF“ d.o.o. Fojnica uplatom novih uloga“, tako
što će „glasati protiv“, a da ostale tačke dnevnog
reda podrži.

22.12.2017. godine
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II. Ovo Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljeno u „Službenim
novinama Općine Fojnica“.
Dostavljeno:
- Punomoćniku
- Evidencija
- A/a
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Branko Stanić, v.r.
________________________________________
II. Ovo Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljeno u „Službenim
novinama Općine Fojnica“.
Dostavljeno:
- Punomoćniku
- Evidencija
- A/a
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Branko Stanić, s.r.
_______________________________________
Broj: 01-05-1693/17
Fojnica: 21. prosinca 2017. godine
Na temelju članka 24. točka 32. Statuta Općine
Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine
Općine Fojnica“, broj: 2/15) i
članka 87.
Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni
tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj:
2/15), razmatrajući Izvješće o radu i poslovanju
JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica za 2016. godinu,
Općinsko vijeće Fojnica, na 10. sjednici održanoj
21. prosinca 2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju
JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica za 2016. godinu
I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o radu i
poslovanju JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica za 2016.
godinu.
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o radu i
poslovanju JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica za 2016.
godinu, od 18.06.2017. godine.
II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim
novinama Općine Fojnica“.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Branko Stanić, v.r.
______________________________________
Broj: 01-05-1727-13/17
Fojnica: 21. prosinca 2017. godine
Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09), članka 24.
Statuta Općine Fojnica – Prečišćeni tekst
(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 2/15) i
Broj: 01-05-1693/17
Fojnica: 21.12.2017. godine
Na osnovu člana 24. tačka 32. Statuta Općine
Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine
Općine Fojnica“, broj: 2/15) i
člana 87.
Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni
tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj:
2/15), razmatrajući Izvještaj o radu i poslovanju
JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica za 2016. godinu,
Općinsko vijeće Fojnica, na 10. sjednici održanoj
21.12.2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju
JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica za 2016. godinu

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o radu
i poslovanju JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica za 2016.
godinu.
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o radu i
poslovanju JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica za 2016.
godinu, od 18.06.2017. godine.
II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim
novinama Općine Fojnica“.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Branko Stanić, s.r.
______________________________________
Broj: 01-05-1727-13/17
Fojnica: 21.12.2017. godine
Na osnovu člana 13. Zakona o principima
lokalne samouprave
u Federaciji BiH
(„Službene novine Federacije BiH“, broj:
49/06 i 51/09), člana 24. Statuta Općine
Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine
Općine Fojnica“, broj: 2/15) i
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članka 45. Poslovnika Općinskog vijeća
Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine
Općine Fojnica“, broj: 2/15), a na prijedlog
Kolegija Općinskog vijeća Fojnica, Općinsko
vijeće Fojnica, na 10. sjednici održanoj 21.
prosinca 2017. godine, donosi

PROGRAM RADA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
ZA 2018. GODINU
I. UVODNI DIO
Programom rada Općinskog vijeća Fojnica
utvrđuju se temeljni zadaci i pitanja o kojima će
Općinsko vijeće Fojnica raspravljati na
sjednicama u 2018. godini, na temelju Ustava,
Zakona o lokalnoj samoupravi, drugih zakona i
podzakonskih propisa, Statuta Općine Fojnica i
Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica.
Osim utvrđenih zadataka i pitanja za razmatranje
na sjednicama Općinskog vijeća, vijećnici će moći
davati inicijative za razmatranje i drugih zadataka
i pitanja, koja su aktualna na području Općine
Fojnica i značajna za ostvarivanje društvenog
života građana, a koja su u nadležnosti Općine,
odnosno Općinskog vijeća.

Broj 8 _ ____22.12.2017. godine
Dakle, Program rada ostaje otvoren za sve
inicijative i prijedloge, koji su značajni i za
građane i za druge zainteresirane subjekte.
Bitno je istaći da će realizacija Program rada
Općinskog vijeća uglavnom
zavisiti od
aktivnosti obrađivača zadataka i pitanja.
U pripremi za izradu Programa rada, upućen je
dopis Općinskom načelniku i Općinskim
službama za upravu, predsjednicima Klubova
vijećnika, javnim poduzećima i ustanovama da
dostave mišljenja i prijedloge o pitanjima i
temama koja treba unijeti u Program rada
Općinskog vijeća.
Na temelju prispjelih prijedloga od općinskih
službi Kolegij Općinskog vijeća je utvrdio ovaj
Prijedlog Programa rada za 2018. godinu i nudi ga
Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Istim su utvrđeni i predlagači i obrađivači
pripreme materijala, pitanja koja se stavljaju
na razmatranje, kao i vrijeme realizacije
pojedinih pitanja, kako slijedi:
II. SADRŽAJ PROGRAMA RADA

člana 45. Poslovnika Općinskog vijeća
Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine
Općine Fojnica“, broj: 2/15), a na prijedlog
Kolegija Općinskog vijeća Fojnica, Općinsko
vijeće Fojnica, na 10. sjednici održanoj
21.12.2017. godine, donosi

PROGRAM RADA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
ZA 2018. GODINU
I. UVODNI DIO
Programom rada Općinskog vijeća Fojnica
utvrđuju se osnovni zadaci i pitanja o kojima će
Općinsko vijeće Fojnica raspravljati na
sjednicama u 2018. godini, na osnovu Ustava,
Zakona o lokalnoj samoupravi, drugih zakona i
podzakonskih propisa, Statuta Općine Fojnica i
Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica.
Osim utvrđenih zadataka i pitanja za razmatranje
na sjednicama Općinskog vijeća, vijećnici će moći
davati inicijative za razmatranje i drugih zadataka
i pitanja, koja su aktualna na području Općine
Fojnica i značajna za ostvarivanje društvenog
života građana, a koja su u nadležnosti Općine,
odnosno Općinskog vijeća.
Dakle, Program rada ostaje otvoren za sve
inicijative i prijedloge, koji su značajni i za
građane i za druge zainteresirane subjekte.
Bitno je istaći da će realizacija Program rada
Općinskog vijeća uglavnom
zavisiti od
aktivnosti obrađivača zadataka i pitanja.
U pripremi za izradu Programa rada, upućen je
dopis Općinskom načelniku i Općinskim
službama za upravu, predsjednicima Klubova
vijećnika, javnim preduzećima i ustanovama da
dostave mišljenja i prijedloge o pitanjima i
temama koja treba unijeti u Program rada
Općinskog vijeća.
Na osnovu prispjelih prijedloga od općinskih
službi Kolegij Općinskog vijeća je utvrdio ovaj
Prijedlog Programa rada za 2018. godinu i nudi ga
Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
Istim su utvrđeni i predlagači i obrađivači
pripreme materijala, pitanja koja se stavljaju na
razmatranje, kao i vrijeme realizacije pojedinih
pitanja, kako slijedi:
II. SADRŽAJ PROGRAMA RADA

22.12.2017. godine
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PRVI KVARTAL (1. siječnja 2018. – 31.
ožujka 2018. )

PRVI KVARTAL (01.01.2018. – 31.03.2018. )

1. ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE
KONAČNE GRAĐEVNE CIJENE ZA m2
KORISNE STAMBENE POVRŠINE
Obrađivač: Služba za urbanizam,
graditeljstvo, katastar i imovinsko – pravne
poslove
Predlagatelj: Općinski načelnik

1. ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE
KONAČNE GRAĐEVINSKE CIJENE ZA m2
KORISNE STAMBENE POVRŠINE
Obrađivač: Služba za urbanizam, građenje,
katastar i imovinsko – pravne poslove
Predlagač: Općinski načelnik

2. ODLUKA O USVAJANJU IZMJENE I
DOPUNE REGULACIJSKOG PLANA UŽEG
URBANOG PODRUČJA FOJNICA, ULICA
OMLADINSKA
Obrađivač: Služba za urbanizam,
graditeljstvo, katastar i imovinsko - pravne
poslove
Predlagač: Općinski načelnik
3. ODLUKA O USVAJANJU IZMJENE
REGULACIJSKOG
PLANA
UŽEG
URBANOG
PODRUČJA
„POSLOVNO
TURISTIČKE ZONE“ U FOJNICI
Obrađivač: Služba za urbanizam,
graditeljstvo, katastar i imovinsko - pravne
poslove
Predlagatelj: Općinski načelnik
4. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU
JAVNE USTANOVE LJEKARNA-APOTEKA
FOJNICA ZA 2017. GODINU I PROGRAM
RADA ZA 2018. GODINU
Obrađivač: Direktor Javne ustanove
Predlagatelj: Predsjednik Upravnog vijeća
5. INFORMACIJA O DODJELI STIPENDIJA
STUDENTIMA NA PODRUČJU OPĆINE
FOJNICA ZA 2017. GODINU
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene
djelatnosti i stambeno komunalne poslove
Predlagatelj: Općinski načelnik
6. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU
„LJEČILIŠTA REUMAL“ FOJNICA ZA 2017.
GODINU I PROGRAM RADA ZA 2018.
GODINU
Obrađivač: Direktor Javne ustanove
Predlagač: Predsjednik Upravnog vijeća
7. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU
JAVNE USTANOVE ZA PREDŠKOLSKI
ODGOJ I PROSVJETU DJECE FOJNICA
ZA 2017. GODINU
Obrađivač: Direktor Javne ustanove
Predlagatelj: Predsjednik Upravnog vijeća

2. ODLUKA O USVAJANJU IZMJENE I
DOPUNE REGULACIONOG PLANA UŽEG
URBANOG PODRUČJA FOJNICA, ULICA
OMLADINSKA
Obrađivač: Služba za urbanizam, građenje,
katastar i imovinsko - pravne poslove
Predlagač: Općinski načelnik
3. ODLUKA O USVAJANJU IZMJENE
REGULACIONOG PLANA UŽEG URBANOG
PODRUČJA „POSLOVNO TURISTIČKE
ZONE“ U FOJNICI
Obrađivač: Služba za urbanizam, građenje,
katastar i imovinsko - pravne poslove
Predlagač: Općinski načelnik
4. IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU
JAVNE USTANOVE LJEKARNA-APOTEKA
FOJNICA ZA 2017. GODINU I PROGRAM
RADA ZA 2018. GODINU
Obrađivač: Direktor Javne ustanove
Predlagač: Predsjednik upravnog odbora
5. INFORMACIJA O DODJELI STIPENDIJA
STUDENTIMA NA PODRUČJU OPĆINE
FOJNICA ZA 2017. GODINU
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene
djelatnosti i stambeno komunalne poslove
Predlagač: Općinski načelnik
6. IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU
„LJEČILIŠTA REUMAL“ FOJNICA ZA 2017.
GODINU I PROGRAM RADA ZA 2018.
GODINU
Obrađivač: Direktor Javne ustanove
Predlagač: Predsjednik Upravnog odbora
7. IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU
JAVNE USTANOVE ZA PREDŠKOLSKO
VASPITANJE I OBRAZOVANJE DJECE
FOJNICA ZA 2017. GODINU
Obrađivač: Direktor Javne ustanove
Predlagač: Predsjednik Upravnog odbora
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8. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE FOJNICA ZA 2017. GODINU
Obrađivač: Služba za gospodarstvo, financije i
proračun
Predlagatelj: Općinski načelnik
9. IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG
NAČELNIKA I SLUŽBI ZA UPRAVU ZA
2017. GODINU I PROGRAM RADA ZA 2018.
GODINU
Obrađivač: Općinski načelnik i službe za
upravu
Predlagatelj: Općinski načelnik
10. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA
RADA OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA ZA
2017. GODINU
Obrađivač: Predsjednik i tajnik Općinskog
vijeća
Predlagatelj: Kolegij Općinskog vijeća
11. IZVJEŠĆE O RADU RADNIH TIJELA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA ZA 2017.
GODINU
Obrađivač: Radno tijelo Općinskog vijeća
Predlagatelj: Predsjednik radnog tijela
12. PRIJEDLOG PLANA PARCELACIJE
Obrađivač: Služba za urbanizam,
graditeljstvo, katastar i imovinsko - pravne
poslove
Predlagatelj: Općinski načelnik
DRUGI KVARTAL (1. travnja 2018. – 30.
lipnja 2018. )
1. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI
REGULACIJSKOG PLANA FOJNICA
Obrađivač: Služba za urbanizam,
graditeljstvo, katastar i imovinsko - pravne
poslove
Predlagatelj: Općinski načelnik
2. INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA NA
PROKOŠKOM JEZERU
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene
djelatnosti i stambeno komunalne poslove
Služba za gospodarstvo, financije
i
proračun
Služba za urbanizam,
graditeljstvo,
katastar i imovinsko - pravne
poslove
Predlagatelj: Općinski načelnik

Broj 8 _ ____22.12.2017. godine
3. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU
JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA
FOJNICA ZA 2017. GODINU I PROGRAM
RADA ZA 2018. GODINU
Obrađivač: Direktor Javne ustanove
Predlagatelj: Predsjednik Upravnog vijeća
4. IZVJEŠĆE O RADU MJESNIH
ZAJEDNICA OPĆINE FOJNICA
8. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA
OPĆINE FOJNICA ZA 2017. GODINU
Obrađivač: Služba za privredu, finansije i budžet
Predlagač: Općinski načelnik
9. IZVJEŠTAJ O RADU OPĆINSKOG
NAČELNIKA I SLUŽBI ZA UPRAVU ZA
2017. GODINU I PROGRAM RADA ZA 2018.
GODINU
Obrađivač: Općinski načelnik i službe za
upravu
Predlagač: Općinski načelnik
10. IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
PROGRAMA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA
FOJNICA ZA 2017. GODINU
Obrađivač: Predsjednik i sekretar Općinskog
vijeća
Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća
11. IZVJEŠTAJ O RADU RADNIH TIJELA
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA ZA 2017.
GODINU
Obrađivač: Radno tijelo Općinskog vijeća
Predlagač: Predsjednik radnog tijela
12. PRIJEDLOG PLANA PARCELACIJE
Obrađivač: Služba za urbanizam, građenje,
katastar i imovinsko - pravne poslove
Predlagač: Općinski načelnik
DRUGI KVARTAL (01.04. 2018. – 30.06.
2018. )
1. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI
REGULACIONOG PLANA FOJNICA
Obrađivač: Služba za urbanizam, građenje,
katastar i imovinsko - pravne poslove
Predlagač: Općinski načelnik
2. INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA NA
PROKOŠKOM JEZERU
Obrađivač: Služba za opću upravu, društvene
djelatnosti i stambeno komunalne poslove
Služba za privredu, finansije i
budžet
Služba za urbanizam, građenje,

katastar i imovinsko - pravne
poslove
Predlagač: Općinski načelnik
3. IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU
JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA
FOJNICA ZA 2017. GODINU I PROGRAM
RADA ZA 2018. GODINU
Obrađivač: Direktor Javne ustanove
Predlagač: Predsjednik Upravnog odbora
4. IZVJEŠTAJ O RADU MJESNIH
ZAJEDNICA OPĆINE FOJNICA
22.12.2017. godine
Službene novine Općine Fojnica
Obrađivač: Služba za opću upravu,
društvene djelatnosti i stambeno
komunalne poslove
Predlagatelj: Općinski načelnik
5. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU
JAVNOG KOMUNALNOG PODUZEĆA
„ŠĆONA“ D.O.O. FOJNICA ZA 2017.
GODINU I PROGRAM RADA ZA 2018.
GODINU
Obrađivač: JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica
Predlagatelj: Predsjednik Nadzornog odbora
6. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU
VATROGASNOG DRUŠTVA FOJNICA ZA
2017. GODINU I PROGRAM RADA ZA
2018. GODINU
Obrađivač: Vatrogasno društvo Fojnica
Predlagač: Predsjednik Vatrogasnog društva
7. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE FOJNICA ZA PERIOD I. – III. 2018.
GODINE
Obrađivač: Služba za gospodarstvo, financije
i proračun
Predlagatelj: Općinski načelnik
8. INFORMACIJA O STANJU
SIGURNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE
FOJNICA ZA 2017. GODINU
Obrađivač: Policijska uprava Kiseljak –
Policijska postaja Fojnica
Predlagač: Komandir Policijske postaje
Fojnica
9. INFORMACIJA O RADU ZAVODA ZA
ZAPOŠLJAVANJE FOJNICA ZA 2017.
GODINU
Obrađivač: Služba za zapošljavanje KSB Ispostava Fojnica
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Predlagatelj: Šef Zavoda za zapošljavanje
Fojnica
10. ODLUKA O PROMICANJU TURIZMA
NA PODRUČJU OPĆINE FOJNICA
Obrađivač: Služba za opću upravu,
društvene djelatnosti i stambeno
komunalne poslove
Predlagatelj: Općinski načelnik
11. ODLUKA O DODJELI
NEIZGRAĐENOG GRAĐEVNOG
ZEMLJIŠTA NA KORIŠTENJE RADI
IZGRADNJE
Obrađivač: Služba za urbanizam, građenje,
katastar i imovinsko - pravne poslove
Obrađivač: Služba za opću upravu,
društvene djelatnosti i stambeno
komunalne poslove
Predlagatelj: Općinski načelnik
5. IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU
JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA
„ŠĆONA“ D.O.O. FOJNICA ZA 2017.
GODINU I PROGRAM RADA ZA 2018.
GODINU
Obrađivač: JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica
Predlagač: Predsjednik Nadzornog odbora
6. IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU
VATROGASNOG DRUŠTVA FOJNICA ZA
2017. GODINU I PROGRAM RADA ZA
2018. GODINU
Obrađivač: Vatrogasno društvo Fojnica
Predlagač: Predsjednik Vatrogasnog društva
7. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA
OPĆINE FOJNICA ZA PERIOD I. – III. 2018.
GODINE

Obrađivač: Služba za privredu, finansije i
budžet
Predlagač: Općinski načelnik
8. INFORMACIJA O STANJU
SIGURNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE
FOJNICA ZA 2017. GODINU
Obrađivač: Policijska uprava Kiseljak –
Policijska stanica Fojnica
Predlagač: Komandir Policijske stanice
Fojnica
9. INFORMACIJA O RADU BIROA ZA
ZAPOŠLJAVANJE FOJNICA ZA 2017.
GODINU
Obrađivač: Služba za zapošljavanje SBK Ispostava Fojnica
Predlagač: Šef Biroa za zapošljavanje
Fojnica
10. ODLUKA O PROMICANJU TURIZMA
NA PODRUČJU OPĆINE FOJNICA
Obrađivač: Služba za opću upravu,
društvene djelatnosti i stambeno
komunalne poslove
Predlagač: Općinski načelnik
11. ODLUKA O DODJELI
NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG
ZEMLJIŠTA NA KORIŠTENJE RADI
IZGRADNJE
Obrađivač: Služba za urbanizam, građenje,
katastar i imovinsko - pravne poslove
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Predlagatelj: Općinski načelnik

Povjerenstvo za društvene
djelatnosti

12. RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU PRVA
VLASNIŠTVA U KORIST GRADITELJA
Obrađivač: Služba za urbanizam,
graditeljstvo, katastar i imovinsko - pravne
poslove
Predlagatelj: Općinski načelnik
TREĆI KVARTAL (1. srpnja 2018. – 30.
rujna 2018. )
1. INFORMACIJA O RASPODJELI
SREDSTAVA ZA SPORT, KULTURU I
NEVLADINE ORGANIZACIJE
Obrađivač: Služba za opću upravu,
društvene djelatnosti i stambeno
komunalne poslove

Predlagatelj: Općinski načelnik
2. INFORMACIJA O STANJU U ŠUMAMA
NA PODRUČJU OPĆINE FOJNICA
Obrađivač: Šef odjeljenja Fojnica
Predlagatelj: Kantonalna uprava za šume Odjeljenja Fojnica
3. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE FOJNICA ZA PERIOD I. - VI. 2018.
GODINE
Obrađivač: Služba za gospodarstvo, financije
i proračun
Predlagatelj: Općinski načelnik
ČETVRTI KVARTAL (1. listopada 2018.

– 31. prosinca 2018.)
1. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE FOJNICA ZA
PERIOD I. - IX. 2018. GODINE
Obrađivač: Služba za gospodarstvo,
financije i proračun
Predlagatelj: Općinski načelnik
2. NACRT PRORAČUNA OPĆINE
FOJNICA ZA PERIOD I. – XII. 2019.
GODINE
Obrađivač: Služba za gospodarstvo,
financije i proračun
Predlagatelj: Općinski načelnik
3. PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE
FOJNICA ZA PERIOD I. – XII. 2019.
GODINE
Obrađivač: Služba za privredu, finansije i
budžet
Predlagač: Općinski načelnik
12. RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU PRVA
VLASNIŠTVA U KORIST GRADITELJA
Obrađivač: Služba za urbanizam, građenje,
katastar i imovinsko - pravne poslove
Predlagač: Općinski načelnik
TREĆI KVARTAL (01.07. 2018 – 30.09.
2018. )
1. INFORMACIJA O RASPODJELI
SREDSTAVA ZA SPORT, KULTURU I
NEVLADINE ORGANIZACIJE
Obrađivač: Služba za opću upravu,
društvene djelatnosti i stambeno
komunalne poslove
Komisija za društvene
djelatnosti
Predlagač: Općinski načelnik
2. INFORMACIJA O STANJU U ŠUMAMA
NA PODRUČJU OPĆINE FOJNICA
Obrađivač: Šef odjeljenja Fojnica
Predlagač: Kantonalna uprava za šume Odjeljenja Fojnica
3. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA
OPĆINE FOJNICA ZA PERIOD I. - VI. 2018.
GODINE
Obrađivač: Služba za privredu, finansije i
budžet
Predlagač: Općinski načelnik

ČETVRTI KVARTAL (01. 10.2018. –
31.12.2018.)
1. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA
OPĆINE FOJNICA ZA PERIOD I. - IX.
2018. GODINE
Obrađivač: Služba za privredu, finansije i
budžet
Predlagač: Općinski načelnik
2. NACRT BUDŽETA OPĆINE FOJNICA
ZA PERIOD I. – XII. 2019. GODINE
Obrađivač: Služba za privredu, finansije i
budžet
Predlagač: Općinski načelnik
3. PRIJEDLOG BUDŽETA OPĆINE
FOJNICA ZA PERIOD I. – XII. 2019.
GODINE
Obrađivač: Služba za privredu, finansije i
budžet
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Predlagač: Općinski načelnik

Predlagač: Općinski načelnik

4. ODLUKA O IZVRŠAVANJU
PRORAČUNA OPĆINE FOJNICA ZA
PERIOD I. – XII. 2019. GODINE
Obrađivač: Služba za gospodarstvo,
financije i proračun
Predlagatelj: Općinski načelnik

4. ODLUKA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA
OPĆINE FOJNICA ZA PERIOD I. – XII.
2019. GODINE
Obrađivač: Služba za privredu, finansije i
budžet
Predlagač: Općinski načelnik

5. PRORAČUNSKI KALENDAR OPĆINE
FOJNICA ZA PERIOD I. – XII. 2019.
GODINE
Obrađivač: Služba za gospodarstvo,
financije i proračun
Predlagatelj: Općinski načelnik

5. BUDŽETSKI KALENDAR OPĆINE
FOJNICA ZA PERIOD I. – XII. 2019.
GODINE
Obrađivač: Služba za privredu, finansije i
budžet
Predlagač: Općinski načelnik

6. PROGRAM RADA OPĆINSKOG
NAČELNIKA I OPĆINSKIH SLUŽBI ZA
PERIOD
I. - XII. 2019. GODINE
Obrađivač: Općinski načelnik i općinske
službe
Predlagatelj: Općinski načelnik

6. PROGRAM RADA OPĆINSKOG
NAČELNIKA I OPĆINSKIH SLUŽBI ZA
PERIOD
I. - XII. 2019. GODINE
Obrađivač: Općinski načelnik i općinske
službe
Predlagač: Općinski načelnik

7. PROGRAM RADA OPĆINSKOG
VIJEĆA FOJNICA ZA PERIOD I. – XII.
2019. GODINE
Obrađivač: Predsjednik i tajnik Općinskog
vijeća Fojnica
Predlagatelj: Predsjednik i Kolegij Općinskog
vijeća

7. PROGRAM RADA OPĆINSKOG
VIJEĆA FOJNICA ZA PERIOD I. – XII.
2019. GODINE
Obrađivač: Predsjednik i sekretar Općinskog
vijeća Fojnica
Predlagač: Predsjednik i Kolegij Općinskog
vijeća

III. OSTALA PITANJA

III. OSTALA PITANJA

Pored konkretno utvrđenih zadataka,Općinsko
vijeće će razmatrati i odlučivati o drugim
pitanjima, kao što su:
- donošenje odluka i drugih akata sukladno
zakonu i propisima,
- izbori i imenovanja,
- davanje suglasnosti i mišljenja sukladno
zakonskim propisima, odlukama i odredbama
statuta.

Pored konkretno utvrđenih zadataka,Općinsko
vijeće će razmatrati i odlučivati o drugim
pitanjima, kao što su:
- donošenje odluka i drugih akata u skladu sa
zakonom i propisima,
- izbori i imenovanja,
- davanje saglasnosti i mišljenja u skladu sa
zakonskim propisima,odlukama i odredbama
statuta.

Nosioci izrade materijala i pitanja dužni su ih
izraditi blagovremeno, sukladno Poslovniku
Općinskog vijeća, vodeći računa o kvaliteti,
točnosti i sadržajnosti podataka, te ukazati na
bitna pitanja i probleme u pojedinim
područjima, sa prijedlozima za njihovo
rješavanje.

Nosioci izrade materijala i pitanja dužni su ih
izraditi
blagovremeno,
u
skladu
sa
Poslovnikom Općinskog vijeća, vodeći računa
o kvaliteti, tačnosti i sadržajnosti podataka, te
ukazati na bitna pitanja i probleme u pojedinim
područjima, sa prijedlozima za njihovo
rješavanje.
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U pripremi i utvrđivanju dnevnog reda
sjednica Općinskog vijeća potrebno je
obezbijediti potpunu koordinaciju predsjednika
Općinskog vijeća i predsjednika klubova,
odnosno redovno održavati sastanke Kolegija
Općinskog vijeća.
Svoj Program rada Općinsko vijeće će, kao
predstavničko tijelo građana, realizirati
održavanjem redovitih i tematskih sjednica, a
po ukazanoj potrebi i izvanrednih, na kojima
će razmatrati i donositi odluke, zaključke i
druge akte iz svoje nadležnosti.
O provođenju ovog Programa starat će se
predsjednik
Općinskog
vijeća,
tajnik
Općinskog vijeća i Općinski načelnik kao
predlagatelj materijala.
IV OBJAVLJIVANJE PROGRAMA RAD
Ovaj Program rada nakon što bude usvojen na
sjednici Općinskog vijeća, bit će objavljen u
„Službenim novinama Općine Fojnica“.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Branko Stanić, V.r.
______________________________________
U pripremi i utvrđivanju dnevnog reda
sjednica Općinskog vijeća potrebno je
obezbijediti potpunu koordinaciju predsjednika
Općinskog vijeća i predsjednika klubova,
odnosno redovno održavati sastanke Kolegija
Općinskog vijeća.
Svoj Program rada Općinsko vijeće će, kao
predstavničko tijelo građana, realizirati
održavanjem redovnih i tematskih sjednica, a
po ukazanoj potrebi i vanrednih, na kojima će
razmatrati i donositi odluke, zaključke i druge
akte iz svoje nadležnosti.
O provođenju ovog Programa starat će se
predsjednik Općinskog vijeća, sekretar
Općinskog vijeća i Općinski načelnik kao
predlagač materijala.
IV OBJAVLJIVANJE PROGRAMA RAD
Ovaj Program rada nakon što bude usvojen na
sjednici Općinskog vijeća, bit će objavljen u
„Službenim novinama Općine Fojnica“.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA
Branko Stanić, s.r.
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