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FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON 
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S  L  U  Ž  B  E  N  E     N  O  V  I  N  E  

O P Ć I N E   F O J N I C A 
 

BROJ: 1 
31.01.2023. godine 

F O J N I C A 
GODINA  2023. 

Broj: 01-04-110-7/23 
Fojnica: 26. siječnja 2023. godine 

 

Na temelju članka 8. stavak 3. alineja 11. Zakona 

o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH 

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

51/09), članka 9. Zakona o komunalnim 

djelatnostima („Službene novine SBK“, broj: 

13/13) i članka 24. Statuta Općine Fojnica –

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

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

18. sjednici održanoj 26. siječnja 2023. godine, 

donosi 

ODLUKU 
o povjeravanju obavljanja komunalnih 

djelatnosti na području Općine Fojnica  

JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom se određuje da poslove 

obavljanja komunalnih djelatnosti na području 

općine Fojnica izvršava JKP „Šćona“ d.o.o. 

Fojnica.  

Članak 2. 

 

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

obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti: 

- metenje ulica – odvoz smeća, 

- postavljanje i skidanje zastava, 

- čišćenje korita, rijeka, jazova i kanala, 

- održavanje zelenila, 

- obnavljanje zelenila, 

- zimsko održavanje.  

 

Komunalne djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka 

financiraju se isključivo iz Proračuna Općine 

Fojnica. 

Članak 3. 

 

Obavljanje komunalnih djelatnosti iz stavka 1. 

prethodnog članka, JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica će 

realizirati sukladno sa Planom obavljanja 

komunalnih djelatnosti na području općine 

Fojnica za 2023. godinu i Ponudom za plan 

obavljanja komunalnih djelatnosti na području 

Broj: 01-04-110-7/23 

Fojnica: 26.01.2023. godine 

 

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

principima lokalne samouprave u Federaciji BiH 

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

51/09), član 9. Zakona o komunalnim 

djelatnostima („Službene novine SBK“, broj: 

13/13) i član 24. Statuta Općine Fojnica –

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

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

18. sjednici održanoj 26.01.2023. godine, donosi 

 

ODLUKU 
o povjeravanju obavljanja komunalnih 

djelatnosti  na području Općine Fojnica  

JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica 

 

Član 1. 

 

Ovom Odlukom se određuje da poslove 

obavljanja komunalnih djelatnosti na području 

općine Fojnica izvršava JKP „Šćona“ d.o.o. 

Fojnica.  

Član 2. 

 

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

obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti: 

- metenje ulica – odvoz smeća, 

- postavljanje i skidanje zastava, 

- čišćenje korita, rijeka, jazova i kanala, 

- održavanje zelenila, 

- obnavljanje zelenila, 

- zimsko održavanje.  

 

Komunalne djelatnosti iz stava 1. ovoga člana 

finansiraju se isključivo iz Budžeta Općine 

Fojnica. 

Član 3. 

 

Obavljanje komunalnih djelatnosti iz stava 1. 

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

realizovati u skladu sa Planom obavljanja 

komunalnih djelatnosti na području općine 

Fojnica za 2023. godinu i Ponudom za plan 

obavljanja komunalnih djelatnosti na području 
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Općine Fojnica za 2023. godinu, JKP „Šćona“ 

d.o.o. Fojnica, broj: 07/23 od 13. siječnja 2023. 

godine. 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u  

„Službenim novinama Općine Fojnica”. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                   

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

_____________________________________ 

 

Broj: 01-04-110-8/23 

Fojnica: 26. siječnja 2023. godine 

 

Na temelju članka 363. stavak 3. točka 5. Zakona 

o stvarnim pravima („Službene novine Federacije 

BiH“, broj: 66/13 i 100/13), članka 4. točka c) 

Pravilnika o postupku javnog natječaja za 

raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije 

Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova 

(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 17/14) i 

članka 24. Statuta Općine – Prečišćeni tekst 

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

Općinsko vijeće Fojnica, na 18. sjednici održanoj  

26. siječnja 2023.  godine, donosi 

 

ODLUKU 
o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom  

Katici (Mate) Bošnjak radi oblikovanja 

građevinske parcele 

 

Članak 1. 

ODOBRAVA SE radi oblikovanja parcele 

prodaja neposrednom pogodbom zemljišta u 

vlasništvu Općine Fojnica označenog u 

katastarskoknjižnim evidencijama kao: 

- katastarska čestica broj 1931/5, upisana u 

k.k. uložak broj 596, K.O. Fojnica u 

površini od 55m2. 

Članak 2. 

Zemljište iz članka 1. prodaje se Katici (Mate) 

Bošnjak iz Fojnice nastanjenoj na adresi ul. 

Bakovički put bb po cijeni od 10,00 KM po m2, 

što ukupno iznosi 550,00 KM, uz obvezu isplate 

cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene prije 

zaključenja ugovora o kupoprodaji, na žiro-račun 

Općine Fojnica broj: 338 900 220 836 75 82, vrsta 

prihoda 722 431, općina 030, poziv na broj 

0000000000. 

 

Predaju nekretnine iz prethodnog stavka u posjed 

kupcu izvršit će Služba za urbanizam, građenje, 

katastar i imovinsko-pravne poslove Općine 

Fojnica, nakon isplate cjelokupnog iznosa  

Općine Fojnica za 2023. godinu, JKP „Šćona“ 

d.o.o. Fojnica, broj: 07/23 od 13.01.2023. godine. 

 

Član 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 

„Službenim novinama Općine Fojnica”. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                       

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

_____________________________________ 

 
Broj: 01-04-110-8/23 

Fojnica: 26.01.2023. godine 

 

Na osnovu člana 363. stav 3. tačka 5. Zakona o 

stvarnim pravima („Službene novine Federacije 

BiH“, broj: 66/13 i 100/13), člana 4. tačka c) 

Pravilnika o postupku javnog konkursa za 

raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije 

Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova 

(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 17/14) i 

člana 24. Statuta Općine – Prečišćeni tekst 

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

Općinsko vijeće Fojnica, na 18. sjednici održanoj 

26.01.2023. godine, donosi 

 

ODLUKU 
o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom  

Bošnjak (Mate) Katici radi oblikovanja 

građevinske parcele 

 

Član 1. 

ODOBRAVA SE radi oblikovanja parcele 

prodaja neposrednom pogodbom zemljišta u 

vlasništvu Općine Fojnica označenog u 

katastarskoknjižnim evidencijama kao: 

- katastarska čestica broj 1931/5, upisana u 

k.k. uložak broj 596, K.O. Fojnica u 

površini od 55m2. 

Član 2. 

Zemljište iz člana 1. prodaje se Bošnjak (Mate) 

Katici iz Fojnice nastanjenoj na adresi ul. 

Bakovički put bb po cijeni od 10,00 KM po m2, 

što ukupno iznosi 550,00 KM, uz obavezu 

isplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene 

prije zaključenja ugovora o kupoprodaji, na žiro-

račun Općine Fojnica broj: 338 900 220 836 75 

82, vrsta prihoda 722 431, općina 030, poziv na 

broj 0000000000. 

 

Predaju nekretnine iz prethodnog stava u posjed 

kupcu izvršit će Služba za urbanizam, građenje, 

katastar i imovinsko-pravne poslove Općine 

Fojnica, nakon isplate cjelokupnog iznosa 
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kupoprodajne cijene i plaćenih troškova 

postupka. 

 

Troškove notarske obrade ugovora o 

kupoprodaji, pristojba za uknjižbu i sve ostale 

troškove koji se odnose na kupoprodaju 

nekretnina iz stavka 1. ovog članka, snosi 

kupac. 

Članak 3. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime 

Općine Fojnica kao prodavca, na temelju ove 

Odluke sa Katicom Bošnjak kao kupcem, 

zaključi ugovor o kupoprodaji nekretnina iz 

članka 2. ove Odluke i da preduzme 

eventualno druge potrebne radnje vezano za 

prodaju zemljišta iz članka 1. ove Odluke, a 

prema uvjetima iz članka 2. ove Odluke. 

 

Članak 4. 

Za sprovođenje ove Odluke zadužuju se 

Općinski načelnik i Služba za urbanizam, 

građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove 

Općine Fojnica. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a 

ista će se objaviti u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

                                                                                                    

PREDSJEDNICA                                                                                          

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

_____________________________________   

 

kupoprodajne cijene i plaćenih troškova 

postupka. 

 

Troškove notarske obrade ugovora o 

kupoprodaji, takse za uknjižbu i sve ostale 

troškove koji se odnose na kupoprodaju 

nekretnina iz stava 1. ovog člana, snosi kupac. 

 

Član 3. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime 

Općine Fojnica kao prodavca, na osnovu ove 

Odluke sa Bošnjak Katicom kao kupcem, 

zaključi ugovor o kupoprodaji nekretnina iz 

člana 2. ove Odluke i da preduzme eventualno 

druge potrebne radnje vezano za prodaju 

zemljišta iz člana 1. ove Odluke, a prema 

uslovima iz člana 2. ove Odluke. 

 

Član 4. 

Za sprovođenje ove Odluke zadužuju se 

Općinski načelnik i Služba za urbanizam, 

građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove 

Općine Fojnica. 

 

Član 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a 

ista će se objaviti u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

                                                                                                    

PREDSJEDNICA                                                            

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                         

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

_____________________________________

Broj: 01-04-110-9/23 

Fojnica: 26. siječnja 2023. godine 

 

Na temelju članka 363. stavak 3. točka 5. 

Zakona o stvarnim pravima („Službene novine 

Federacije BiH“, broj: 66/13 i 100/13), člana 4. 

tačka c) Pravilnika o postupku javnog natječaja 

za raspolaganje nekretninama u vlasništvu 

Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, 

općina i gradova („Službene novine Federacije 

BiH“, broj: 17/14) i članka 24. Statuta Općine 

– Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

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

na 18. sjednici održanoj 26. siječnja 2023.  

godine, donosi 

ODLUKU 
o prodaji nekretnine  

neposrednom pogodbom  

Anti (Mate) Bošnjak radi oblikovanja 

građevinske parcele 

 

Članak 1. 

  

Broj: 01-04-110-9/23 

Fojnica: 26.01.2023. godine 

 

Na osnovu člana 363. stav 3. tačka 5. Zakona o 

stvarnim pravima („Službene novine 

Federacije BiH“, broj: 66/13 i 100/13), člana 4. 

tačka c) Pravilnika o postupku javnog 

konkursa za raspolaganje nekretninama u 

vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, 

kantona, općina i gradova („Službene novine 

Federacije BiH“, broj: 17/14) i člana 24. 

Statuta Općine – Prečišćeni tekst („Službene 

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

vijeće Fojnica, na sjednici održanoj 26.01.2023.  

godine, donosi 

ODLUKU 
o prodaji nekretnine  

neposrednom pogodbom  

Bošnjak (Mate) Anti radi oblikovanja 

građevinske parcele 

 

Član 1.
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ODOBRAVA SE radi oblikovanja parcele 

prodaja neposrednom pogodbom zemljišta u 

vlasništvu Općine Fojnica označenog u 

katastarskoknjižnim evidencijama kao: 

- katastarska čestica broj 1931/3, 

upisana u k.k. uložak broj 596, K.O. 

Fojnica u površini od 206m2. 

Članak 2. 

Zemljište iz članka 1. prodaje se Anti (Mate) 

Bošnjak iz Fojnice nastanjenom na adresi ul. 

Bakovički put br. 52., po cijeni od 10 KM po 

m2, što ukupno iznosi 2060,00 KM, uz 

obavezu isplate cjelokupnog iznosa 

kupoprodajne cijene prije zaključenja ugovora 

o kupoprodaji, na žiro-račun Općine Fojnica 

broj: 338 900 220 836 75 82, vrsta prihoda 722 

431, općina 030, poziv na broj 0000000000. 

 

Predaju nekretnine iz prethodnog stavka u 

posjed kupcu izvršit će Služba za urbanizam, 

građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove 

Općine Fojnica, nakon isplate cjelokupnog 

iznosa kupoprodajne cijene i plaćenih troškova 

postupka. 

 

Troškove notarske obrade ugovora o 

kupoprodaji, pristojba za uknjižbu i sve ostale 

troškove koji se odnose na kupoprodaju 

nekretnina iz stavka 1. ovog članka, snosi 

kupac. 

Članak 3. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime 

Općine Fojnica kao prodavca, na temelju ove 

Odluke sa Antom Bošnjak kao kupcem, 

zaključi ugovor o kupoprodaji nekretnina iz 

članka 2. ove Odluke i da preduzme 

eventualno druge potrebne radnje vezano za 

prodaju zemljišta iz članka 1. ove odluke, a 

prema uvjetima iz članka 2. ove Odluke. 

 

Članak 4. 

Za sprovođenje ove Odluke zadužuju se 

Općinski načelnik i Služba za urbanizam, 

građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove 

Općine Fojnica. 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a 

ista će se objaviti u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                    

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

 

ODOBRAVA SE radi oblikovanja parcele 

prodaja neposrednom pogodbom zemljišta u 

vlasništvu Općine Fojnica označenog u 

katastarskoknjižnim evidencijama kao: 

- katastarska čestica broj 1931/3, 

upisana u k.k. uložak broj 596, K.O. 

Fojnica u površini od 206m2. 

Član 2. 

Zemljište iz člana 1. prodaje se Bošnjak (Mate) 

Anti iz Fojnice nastanjenom na adresi ul. 

Bakovički put br. 52., po cijeni od 10 KM po 

m2, što ukupno iznosi 2060,00 KM, uz 

obavezu isplate cjelokupnog iznosa 

kupoprodajne cijene prije zaključenja ugovora 

o kupoprodaji, na žiro-račun Općine Fojnica 

broj: 338 900 220 836 75 82, vrsta prihoda 722 

431, općina 030, poziv na broj 0000000000. 

 

Predaju nekretnine iz prethodnog stava u 

posjed kupcu izvršit će Služba za urbanizam, 

građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove 

Općine Fojnica, nakon isplate cjelokupnog 

iznosa kupoprodajne cijene i plaćenih troškova 

postupka. 

 

Troškove notarske obrade ugovora o 

kupoprodaji, takse za uknjižbu i sve ostale 

troškove koji se odnose na kupoprodaju 

nekretnina iz stava 1. ovog člana, snosi kupac. 

 

Član 3. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime 

Općine Fojnica kao prodavca, na osnovu ove 

Odluke sa Bošnjak Antom kao kupcem, 

zaključi ugovor o kupoprodaji nekretnina iz 

člana 2. ove Odluke i da preduzme eventualno 

druge potrebne radnje vezano za prodaju 

zemljišta iz člana 1. ove odluke, a prema 

uslovima iz člana 2. ove Odluke. 

 

Član 4. 

Za sprovođenje ove Odluke zadužuju se 

Općinski načelnik i Služba za urbanizam, 

građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove 

Općine Fojnica. 

Član 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a 

ista će se objaviti u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                              

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Vanja Oroz Jukić,  dipl. log.  i surd. s.r.                                                                                                                                                                           
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Broj: 01-04-110-10/23 

Fojnica: 26. siječnja 2023. godine 

 

Na temelju  članka 363. stavak 3. točka 5. 

Zakona o stvarnim pravima („Službene novine 

Federacije BiH“, broj: 66/13 i 100/13), članka 

4. Pravilnika o postupku javnog natječaja za 

raspolaganje nekretninama u vlasništvu 

Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, 

općina i gradova („Službene novine Federacije 

BiH“, broj: 17/14) i članka 24. Statuta Općine 

– Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

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

na 18. sjednici održanoj 26. siječnja 2023. 

godine, donosi 

ODLUKU 
o prodaji nekretnine neposrednom 

pogodbom Senadu Ibreljić radi  

oblikovanja građevinske parcele 

 

Članak 1. 

Formira se građevinska parcela od dijela 

katastarske čestice k.č. 3065/78, „Crvene 

Stijene Palev“ upisana u ZK uložak 225, KO 

Pridola, pravo vlasništva Općina Fojnica, 

površine 378 m2,  radi oblikovanja građevinske 

parcele. 

Novoformirana parcela nosit će katastarsku 

oznaku k.č. 3065/79, ukupne površine 64 m2, 

kako je utvrđeno na skici snimanja koja je 

sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 2. 

Prodaje se neposrednom pogodbom Senadu 

Ibreljić iz Busovače, radi oblikovanja njegove 

građevinske parcele  zemljište iz članka 1. ove 

Odluke označeno sa: k.č. 3065/79  upisana u 

ZK uložak 225, KO Pridola, površine 64 m2, 

pravo vlasništva Općina Fojnica, po cijeni od  

18,00 KM po m2 , što ukupno iznosi 1152,00 

KM, uz obvezu isplate cjelokupnog iznosa 

kupoprodajne cijene prije  zaključenja ugovora 

o kupoprodaji, na žiro-račun  Općine Fojnica 

broj: 338 900 220 836 7582, vrsta prihoda 721 

239, općina 030. 

 

Predaju nekretnine iz prethodnog stavka u 

posjed kupcu izvršit će Služba za urbanizam, 

građenje, katastar  i imovinsko-pravne poslove 

Općine Fojnica, nakon isplate cjelokupnog 

iznosa kupoprodajne cijene i plaćenih troškova 

postupka. 

 

 

 

Broj: 01-04-110-10/23 

Fojnica: 26.01.2023. godine 

 

Na osnovu člana 363. stav 3. tačka 5. Zakona o 

stvarnim pravima („Službene novine 

Federacije BiH“, broj: 66/13 i 100/13), člana 4. 

Pravilnika o postupku javnog konkursa za 

raspolaganje nekretninama u vlasništvu 

Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, 

općina i gradova („Službene novine Federacije 

BiH“, broj: 17/14) i člana 24. Statuta Općine – 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

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

na 18. sjednici održanoj 26.01.2023. godine, 

donosi 

ODLUKU 
o prodaji nekretnine neposrednom 

pogodbom Ibreljić Senadu radi  

oblikovanja građevinske parcele 

 

Član 1. 

Formira se građevinska parcela od dijela 

katastarske čestice k.č. 3065/78, „Crvene 

Stijene Palev“ upisana u ZK uložak 225, KO 

Pridola, pravo vlasništva Općina Fojnica, 

površine 378 m2,  radi oblikovanja građevinske 

parcele. 

Novoformirana parcela nosit će katastarsku 

oznaku k.č. 3065/79, ukupne površine 64 m2, 

kako je utvrđeno na skici snimanja koja je 

sastavni dio ove Odluke. 

 

Član 2. 

Prodaje se neposrednom pogodbom Ibreljić 

Senadu iz Busovače, radi oblikovanja njegove 

građevinske parcele  zemljište iz člana 1. ove 

Odluke označeno sa: k.č. 3065/79  upisana u 

ZK uložak 225, KO Pridola, površine 64 m2, 

pravo vlasništva Općina Fojnica, po cijeni od  

18,00 KM po m2 , što ukupno iznosi 1152,00 

KM, uz obavezu isplate cjelokupnog iznosa 

kupoprodajne cijene prije  zaključenja ugovora 

o kupoprodaji, na žiro-račun  Općine Fojnica 

broj: 338 900 220 836 7582, vrsta prihoda 721 

239, općina 030. 

 

Predaju nekretnine iz prethodnog stava u 

posjed kupcu izvršit će Služba za urbanizam, 

građenje, katastar  i imovinsko-pravne poslove 

Općine Fojnica, nakon isplate cjelokupnog 

iznosa kupoprodajne cijene i plaćenih troškova 

postupka. 
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Troškove notarske obrade ugovora o 

kupoprodaji, pristojbe za uknjižbu i sve ostale 

troškove koji se odnose na kupoprodaju 

nekretnina iz stavka 1. ovog članka, snosi 

kupac. 

Članak 3. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik  da u ime 

Općine Fojnica  kao pradavcem, na temelju 

ove Odluke  sa Senadom Ibreljić kao kupcem, 

zaključi ugovor o kupoprodaji nekretnine iz 

članka 2. ove Odluke, a prema uvjetima iz 

članka 2. ove Odluke. 

 

Članak 4. 

Za sprovođenje ove Odluke zadužuju se 

Općinski načelnik  i Služba za urbanizam, 

građenje, katastar  i imovinsko-pravne poslove 

Općine Fojnica. 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a 

ista će se objaviti u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

                                                                                                    

PREDSJEDNICA                                                                  

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

_____________________________________  

 

Broj: 01-04-110-11/23 

Fojnica: 26. siječnja 2023. godine 

 

Na temelju članka 24. i članka 83. stavak 2. 

Statuta Općine Fojnica - Prečišćen tekst 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15) i članka 80. Poslovnika Općinskog vijeća 

Fojnica – Prečišćen tekst („Službene novine 

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

Fojnica,  na 18. sjednici održanoj 26. siječnja 

2023. godine, donosi 

 

ODLUKU 
o visini naknade  

predsjednicima mjesnih zajednica 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za 

rad predsjednika mjesnih zajednica, koja se 

isplaćuje iz Proračuna Općine Fojnica.    

 

Članak 2. 

 

Predsjednicima svih mjesnih zajednica na 

području općine Fojnica pripada pravo na  

 

Troškove notarske obrade ugovora o 

kupoprodaji, takse za uknjižbu i sve ostale 

troškove koji se odnose na kupoprodaju 

nekretnina iz stava 1. ovog člana, snosi kupac. 

 

Član 3. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik  da u ime 

Općine Fojnica  kao pradavcem, na osnovu 

ove Odluke  sa Ibreljić Senadom kao kupcem, 

zaključi ugovor o kupoprodaji nekretnine iz 

člana 2. ove Odluke, a prema uslovima iz člana 

2. ove Odluke. 

 

Član 4. 

Za sprovođenje ove Odluke zadužuju se 

Općinski načelnik  i Služba za urbanizam, 

građenje, katastar  i imovinsko-pravne poslove 

Općine Fojnica. 

Član 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a 

ista će se objaviti u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

                                                                                                    

PREDSJEDNICA                                                                          

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                 

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

_____________________________________ 

        
Broj: 01-04-110-11/23 

Fojnica: 26.01.2023. godine 

 

Na osnovu člana 24. i člana 83. stav 2. Statuta 

Općine Fojnica - Prečišćen tekst („Službene 

novine Općine Fojnica“, broj: 2/15) i člana 80. 

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – 

Prečišćen tekst („Službene novine Općine 

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

na 18. sjednici održanoj 26.01.2023. godine, 

donosi 

 

ODLUKU 
o visini naknade 

 predsjednicima mjesnih zajednica 

 

Član 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za 

rad predsjednika mjesnih zajednica, koja se 

isplaćuje iz Budžeta Općine Fojnica.    

 
Član 2. 

 

Predsjednicima svih mjesnih zajednica na 

području općine Fojnica pripada pravo na
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naknadu za rad u mjesečnom iznosu od 250,00 

KM (slovima:dvijestotinepedeset 00/100 

konvertibilnih maraka). 

  

Članak 3. 

 

Sredstva za provođenje ove Odluke osigurati 

će se u Proračunu Općine Fojnica. 

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

objavljivanja u „Službenim novinama Općine 

Fojnica”. 

PREDSJEDNICA                                                                              

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

 _____________________________________ 

 

Broj: 01-04-110-12/23 

Fojnica: 26. siječnja 2023. godine 

 

Na temelju članka 5. stavak (2) Zakona o 

plaćama i naknadama u tijelima vlasti 

Federacije BiH („Službene novine Federacije 

BiH“, broj: 45/10, 111/12 i 20/17) i članka 24. 

stavak (1), točka 31. Statuta Općine Fojnica – 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

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

na 18. sjednici održanoj 26. siječnja 2023. 

godine, donosi 

ODLUKU 
 o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna 

Općine Fojnica za 2023. godinu 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine 

Fojnica za 2023. godinu broj: 01-04-1943-

9/22, od   15. prosinca 2022. godine, članak 

26. stavak (3) mijenja se i glasi: 

 

„Osnovica za obračun plaća utvrđuje se u 

visini od 363,00 KM i bod u visini od 1,00.“  

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a 

ista će se objaviti u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

naknadu za rad u mjesečnom iznosu od 250,00 

KM (slovima:dvijestotinepedeset 00/100 

konvertibilnih maraka). 

 

Član 3. 

 

Sredstva za provođenje ove Odluke osigurati 

će se u Budžetu Općine Fojnica. 

 

Član 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

objavljivanja u „Službenim novinama Općine 

Fojnica”.         

PREDSJEDNICA                                                                                      

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

_____________________________________   

 
Broj: 01-04-110-12/23 

Fojnica: 26.01.2023. godine 

 

Na osnovu člana 5. stav (2) Zakona o plaćama 

i naknadama u organima vlasti Federacije BiH 

(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 

45/10, 111/12 i 20/17) i člana 24. stav (1), 

tačka 31. Statuta Općine Fojnica – Prečišćeni 

tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15), Općinsko vijeće Fojnica,  na 18. sjednici 

održanoj 26.01.2023. godine, donosi 

 

ODLUKU 
 o izmjeni Odluke o izvršavanju Budžeta 

Općine Fojnica za 2023. godinu 

 

Član 1. 

 

U Odluci o izvršavanju Budžeta Općine 

Fojnica za 2023. godinu broj: 01-04-1943-

9/22, od   15.12.2022.  godine, član 26. stav (3) 

mijenja se i glasi: 

 

„Osnovica za obračun plaća utvrđuje se u 

visini od 363,00 KM i bod u visini od 1,00.“  

 

Član 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja  

a ista će se objaviti u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“.                                                                                        

PREDSJEDNICA                                                                         

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                          

Vanja Oroz Jukić,  dipl. log.  i surd.s.r.  
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Broj: 01-04-110-13/23 

Fojnica: 26. siječnja 2023. godine 

  

Na temelju članka 13. Zakona o načelima 

lokalne samouprave u Federaciji  BiH 

(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 

49/06 i 51/09), članka 60. i 63. Zakona o 

plaćama i naknadama u tijelima vlasti 

Federacije BiH  („Službene novine Federacije 

BiH“, broj: 45/10, 111/12 i 20/17), članka 24. 

stavak 1. točka 31. Statuta Općine Fojnica – 

Prečišćen tekst („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15), i članka 79. Poslovnika 

Općinskog vijeća - Prečišćeni tekst („Službene 

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

vijeće Fojnica, na 18. sjednici održanoj 26. 

siječnja 2023. godine, donosi 

 

ODLUKU 
o utvrđivanju platnih razreda i 

koeficijenata za plaće, dodataka na plaću i  

naknada plaće izabranih dužnosnika, 

nosioca izvršnih funkcija i savjetnika,  

državnih službenika i namještenika  

Općine Fojnica 

 

I. ZAJEDNIČKE ODREDBE 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom sukladno sa Zakonom o 

plaćama i naknadama u tijelima vlasti 

Federacije BiH („Službene novine Federacije 

BiH“, broj: 45/10, 111/12 i 20/17) (u daljem 

tekstu: Zakon), utvrđuju se platni razredi i 

koeficijenti za plaće u neto iznosu izabranih 

dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija, 

savjetnika, državnih službenika i namještenika 

Općine Fojnica, dodaci na plaće, naknade 

plaća i nadležnost za  donošenje Pravilnika o 

plaćama, naknadama i drugim materijalnim 

pravima zaposlenika. 

 

Članak 2. 

(Definicije pojmova korištenih u  Odluci) 

 

Pojmovi korišteni u ovoj Odluci imaju 

slijedeće značenje: 

 

1. “tijelo državne službe”, u smislu ove 

Odluke predstavljaju službe za upravu 

i kabinet načelnika, 

2. “izabrani dužnosnici” u smislu ove 

Odlike su: vijećnici Općinskog vijeća, 

predsjednik  Općinskog vijeća,  

 

Broj: 01-04-110-13/23 

Fojnica: 26.01.2023. godine 

   

Na osnovu člana 13. Zakona o principima 

lokalne samouprave u Federaciji  BiH 

(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 

49/06 i 51/09), člana 60. i 63. Zakona o 

plaćama i naknadama u organima vlasti 

Federacije BiH („Službene novine Federacije 

BiH“, broj: 45/10, 111/12 i 20/17), člana 24. 

stav 1. tačka 31. Statuta Općine Fojnica – 

Prečišćen tekst („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15), i člana 79. Poslovnika 

Općinskog vijeća - Prečišćeni tekst („Službene 

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

vijeće Fojnica, na 18. sjednici održanoj 

26.01.2023. godine, donosi 

 

ODLUKU 
o utvrđivanju platnih razreda i 

koeficijenata za plaće, dodataka na plaću i  

naknada plaće izabranih dužnosnika, 

nosioca izvršnih funkcija i savjetnika,  

državnih službenika i namještenika  

Općine Fojnica 

 

I. ZAJEDNIČKE ODREDBE 

Član 1. 

 

 Ovom Odlukom u skladu sa Zakonom o 

plaćama i naknadama u organima vlasti 

Federacije BiH („Službene novine Federacije 

BiH“, broj: 45/10, 111/12 i 20/17) (u daljem 

tekstu: Zakon), utvrđuju se platni razredi i 

koeficijenti za plaće u neto iznosu izabranih 

dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija, 

savjetnika, državnih službenika i namještenika 

Općine Fojnica, dodaci na plaće, naknade 

plaća i nadležnost za donošenje Pravilnika o 

plaćama, naknadama i drugim materijalnim 

pravima zaposlenika. 

 

Član 2. 

(Definicije pojmova korištenih u  Odluci) 

 

Pojmovi korišteni u ovoj Odluci imaju 

slijedeće značenje: 

 

1. “organ državne službe”, u smislu ove 

Odluke predstavljaju službe za upravu 

i kabinet načelnika, 

2. “izabrani dužnosnici” u smislu ove 

Odlike su: vijećnici Općinskog vijeća, 

predsjednik Općinskog vijeća, 
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općinski načelnik i savjetnik 

općinskog načelnika, 

3. “radno mjesto” je pozicija utvrđena 

aktom o unutarnjoj organizaciji tijela 

državne službe na koju se postavlja 

državni službenik i namještenik za 

vršenje poslova utvrđenih za to radno 

mjesto, 

4.  “platni razred” predstavlja 

razvrstavanje radnih mjesta utvrđenih 

u aktu o unutarnjoj organizaciji tijela 

državne službe u određene pozicije 

radi ostvarivanja iznosa osnovne plaće 

državnog službenika i namještenika, 

5. “ koeficijent” predstavlja brojčanu 

vrijednost koja se iskazuje arapskim 

brojevima za svaku poziciju radnog 

mjesta koje su razvrstane u platne 

razrede tijela državne službe i služi za 

utvrđivanje visine osnovne plaće, 

6. “osnovica za obračun plaće” 

predstavlja novčani iznos u 

konvertibilnim markama (u daljem 

tekstu: KM) koji se koristi za 

određivanje osnovne plaće. 

 

Članak 3. 

(Načela za utvrđivanje plaće visine plaće i 

proračunsko osiguranje sredstava za plaću) 

 

Pri određivanju iznosa plaće i naknade za 

uposlene u Općini Fojnica poštovat će se 

načela utvrđena Zakonom. 

Financijska sredstva za plaće, naknade i druga 

primanja predsjedavajućeg Općinskog vijeća, 

Općinskog načelnika, Savjetnika Općinkog 

načelnika, državnih službenika i namještenika 

predviđena ovom Odlukom planiraju se i 

osiguravaju u  Proračunu Općine Fojnica (u 

daljem tekstu: Proračun).  

 

Članak 4. 

( Način utvrđivanja osnovice i boda  za 

obračun plaće) 

 

Osnovica i bod za obračun plaća utvrđuje 

se zakonom odnosno odlukom Općinskog 

vijeća o izvršavanju proračuna za svaku 

proračunsku godinu ili odlukom o 

privremenom financiranju i primjenjuje se od 

1. siječnja za svaku narednu godinu. 

 Utvrđivanje osnovice i boda vršit će se u 

pregovorima općinskog načelnika sa jedne 

strane i reprezentativnog sindikata s druge  

 

općinski načelnik i savjetnik 

općinskog načelnika, 

3. “radno mjesto” je pozicija utvrđena 

aktom o unutrašnjoj organizaciji 

organa državne službe na koju se 

postavlja državni službenik i 

namještenik za vršenje poslova 

utvrđenih za to radno mjesto, 

4.  “platni razred” predstavlja 

razvrstavanje radnih mjesta utvrđenih 

u aktu o unutrašnjoj organizaciji tijela 

državne službe u određene pozicije 

radi ostvarivanja iznosa osnovne plaće 

državnog službenika i namještenika, 

5. “ koeficijent” predstavlja brojčanu 

vrijednost koja se iskazuje arapskim 

brojevima za svaku poziciju radnog 

mjesta koje su razvrstane u platne 

razrede tijela državne službe i služi za 

utvrđivanje visine osnovne plaće, 

6. “osnovica za obračun plaće” 

predstavlja novčani iznos u 

konvertibilnim markama (u daljem 

tekstu: KM) koji se koristi za 

određivanje osnovne plaće. 

 

Član 3. 

(Principi za utvrđivanje plaće, visine plaće i 

budžetsko osiguranje sredstava za plaću) 

 

Pri određivanju iznosa plaće i naknade za 

uposlene u Općini Fojnica poštovat će se 

principi utvrđeni Zakonom. 

Finansijska sredstva za plaće, naknade i druga 

primanja predsjedavajućeg Općinskog vijeća, 

Općinskog načelnika, Savjetnika Općinkog 

načelnika, državnih službenika i namještenika 

predviđena ovom Odlukom planiraju se i 

osiguravaju u  Budžetu Općine Fojnica (u 

daljem tekstu: Budžet).  

 

Član  4. 

( Način utvrđivanja osnovice i boda  za 

obračun plaće) 

 

Osnovica i bod za obračun plaća utvrđuje 

se zakonom odnosno odlukom Općinskog 

vijeća o izvršavanju budžeta za svaku 

budžetsku godinu ili odlukom o privremenom 

finansiranju i primjenjuje se od 01.01. za svaku 

narednu godinu. 

 Utvrđivanje osnovice i boda vršit će se u 

pregovorima općinskog načelnika sa jedne 

strane i reprezentativnog sindikata s druge  
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strane, a prije usvajanja proračuna za narednu 

godinu. 

Ukoliko se ne postigne dogovor između 

poslodavca iz stavka (2) ovog članka i 

sindikata, poslodavac će utvrditi bod, pri čemu 

visina osnovice ne može biti niža od prethodno 

dogovorene, odnosno važeće. 

 

Članak 5. 

(Utvrđivanje osnovne plaće) 

 

Osnovna plaća utvrđuje se množenjem 

osnovice za plaću iz članka 4. ove Odluke sa 

utvrđenim koeficijentom platnog razreda i tako 

utvrđeni iznos uvećava se za 0,5% za svaku 

započetu godinu mirovinskog staža, 

predsjednika Općinskog vijeća, Općinskog 

načelnika, Savjetnika Općinskog načelnika, 

državnih službenika i namještenika, a najviše 

20%. 

Osnovna plaća ne može biti manja od 70% 

prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji 

prema posljednjem objavljenom statističkom 

podatku. 

U slučaju da množenjem utvrđene 

osnovice boda za obračun plaće i pripadajučeg 

koeficijenta platnog razreda osnovna plaća 

iznosi manje od 70% prosječne plaće, 

zaposleniku će se isplatiti plaća u u navedenom 

postotku. 

Osnovna plaća obračunava se i iskazuje 

mjesečno za puno radno vrijeme, prema 

radnom mjestu i odgovarajućem platnom 

razredu. 

 

Ukoliko zaposleni radi sa nepunim radnim 

vremenom sukladno sa posebnim zakonom ili 

drugim propisima, osnovna plaća odredit će se 

srazmjerno vremenu provedenom na radu. 

 Puno radno vrijeme zaposlenih je 40 sati 

sedmično. 

 

II. PLAĆE I NAKNADE 

PREDSJEDAVAJUĆEG  OPĆINSKOG 

VIJEĆA, OPĆINSKOG NAČELNIKA I 

SAVJETNIKA OPĆINSKOG 

NAČELNIKA 

 

Članak 6. 

(Vrijeme ostvarivanja prava na plaću) 

 

Predsjedavajući Općinskog vijeća, 

Općinski načelnik i Savjetnici općinskog  

strane, a prije usvajanja budžeta za narednu 

godinu. 

Ukoliko se ne postigne dogovor između 

poslodavca iz stava (2) ovog člana i sindikata, 

poslodavac će utvrditi bod, pri čemu visina 

osnovice ne može biti niža od prethodno 

dogovorene, odnosno važeće. 

 

Član 5. 

(Utvrđivanje osnovne plaće) 

 

Osnovna plaća utvrđuje se množenjem 

osnovice za plaću iz člana 4. ove Odluke sa 

utvrđenim koeficijentom platnog razreda i tako 

utvrđeni iznos uvećava se za 0,5% za svaku 

započetu godinu penzijskog staža, 

predsjednika Općinskog vijeća, Općinskog 

načelnika, Savjetnika Općinskog načelnika, 

državnih službenika i namještenika, a najviše 

20%. 

Osnovna plaća ne može biti manja od 70% 

prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji 

prema posljednjem objavljenom statističkom 

podatku. 

U slučaju da množenjem utvrđene 

osnovice boda za obračun plaće i pripadajučeg 

koeficijenta platnog razreda osnovna plaća 

iznosi manje od 70% prosječne plaće, 

zaposleniku će se isplatiti plaća u u navedenom 

postotku. 

Osnovna plaća obračunava se i iskazuje 

mjesečno za puno radno vrijeme, prema 

radnom mjestu i odgovarajućem platnom 

razredu. 

 

Ukoliko zaposleni radi sa nepunim radnim 

vremenom u skladu sa posebnim zakonom ili 

drugim propisima, osnovna plaća odredit će se 

srazmjerno vremenu provedenom na radu. 

 Puno radno vrijeme zaposlenih je 40 sati 

sedmično. 

 

II. PLAĆE I NAKNADE 

PREDSJEDAVAJUĆEG  OPĆINSKOG 

VIJEĆA, OPĆINSKOG NAČELNIKA I 

SAVJETNIKA OPĆINSKOG 

NAČELNIKA 

 

Član 6. 

(Vrijeme ostvarivanja prava na plaću) 

 

Predsjedavajući Općinskog vijeća, 

Općinski načelnik i Savjetnici općinskog  
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načelnika koji dužnost obavljaju profesionalno, 

imaju pravo na plaću. 

 

Predsjedavajući Općinskog vijeća, 

Općinski načelnik i Savjetnici općinskog 

načelnika koji dužnost obavljaju profesionalno 

ostvaruju pravo na plaću danom stupanja na 

dužnost, sukladno sa aktima Općinskog vijeća, 

odnosno aktom Općinskog načelnika ( u dalje 

tekstu: Nadležno tijelo). 

Općinski načelnik, pravo na plaću iz 

stavka 1. ovog članka, ostvaruje danom 

potvrđivanja izbora, odnosno imenovanja 

sukladno sa Zakonom. 

Savjetnici Općinskog načelnika, pravo 

na plaću iz stavka 1. ovog članka, ostvaruju 

danom postavljenja na radno mjesto. 

 

Članak 7. 

(Pravo vijećnika na ime povečanih 

materijalnih troškova u obavljanju svoje 

dužnosti) 

 

Vijećnici imaju pravo na stalno mjesečno 

novčano primanje (paušal) na ime povećanih 

materijalnih troškova u obavljanju svoje 

dužnosti. 

 Visina paušala iz stavka 1. ovog članka 

kao i naknada za rad u radnim tijelima 

Općinskog vijeća, utvrđuje se Odlukom 

Općinskog vijeća na prijedlog nadležnog 

povjerenstva Općinskog vijeća. 

 

KOEFICIJENTI PLATNIH RAZREDA ZA 

PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG 

VIJEĆA, OPĆINSKOG NAČELNIKA I 

SAVJETNIKA OPĆINSKOG 

NAČELNIKA I NAKNADE PLAĆE 

 

Članak 8. 

 

Predsjedavajući  Općinskog vijeća, 

Općinski načelnik i Savjetnici općinskog 

načelnika, razvrstavaju se u 3 (tri) platna 

razreda i za svaki platni razred utvrđuju se 

koeficijenti za plaću u vrijednostima, kako 

slijedi: 

 

I OPĆINSKI NAČELNIK 9 

II PREDSJEDAVAJUĆI  

OPĆINSKOG VIJEĆA 

7 

III SAVJETNIK OPĆINSKOG 

NAČELNIKA 

5,7 

 

 

načelnika koji dužnost obavljaju profesionalno, 

imaju pravo na plaću. 

 

Predsjedavajući Općinskog vijeća, 

Općinski načelnik i Savjetnici općinskog 

načelnika koji dužnost obavljaju profesionalno 

ostvaruju pravo na plaću danom stupanja na 

dužnost, u skladu sa aktima Općinskog vijeća, 

odnosno aktom Općinskog načelnika ( u dalje 

tekstu: Nadležni organ). 

Općinski načelnik, pravo na plaću iz 

stava 1. ovog člana, ostvaruje danom 

potvrđivanja izbora, odnosno imenovanja u 

skladu sa Zakonom. 

Savjetnici Općinskog načelnika, pravo 

na plaću iz stava 1. ovog člana, ostvaruju 

danom postavljenja na radno mjesto. 

 

Član 7. 

(Pravo vijećnika na ime povečanih 

materijalnih troškova u obavljanju svoje 

dužnosti) 

 

 Vijećnici imaju pravo na stalno mjesečno 

novčano primanje (paušal) na ime povećanih 

materijalnih troškova u obavljanju svoje 

dužnosti. 

 Visina paušala iz stava 1. ovog člana kao i 

naknada za rad u radnim tijelima Općinskog 

vijeća, utvrđuje se Odlukom Općinskog vijeća 

na prijedlog nadležne komisije Općinskog 

vijeća. 

 

KOEFICIJENTI PLATNIH RAZREDA ZA 

PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG 

VIJEĆA, OPĆINSKOG NAČELNIKA I 

SAVJETNIKA OPĆINSKOG 

NAČELNIKA I NAKNADE PLAĆE 

 

Član 8. 

 

Predsjedavajući  Općinskog vijeća, 

Općinski načelnik i Savjetnici općinskog 

načelnika, razvrstavaju se u 3 (tri) platna 

razreda i za svaki platni razred utvrđuju se 

koeficijenti za plaću u vrijednostima, kako 

slijedi: 

 
I OPĆINSKI NAČELNIK 9 

II PREDSJEDAVAJUĆI  

OPĆINSKOG VIJEĆA 

7 

III SAVJETNIK OPĆINSKOG 

NAČELNIKA 

5,7 
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1. Naknade 

 

Članak 9. 

(Naknada plaće zbog bolesti i povrede) 

 

 Za prvih 42 dana odsutnosti s posla zbog 

bolesti ili povrede, Predsjedavajući Općinskog 

vijeća, Općinski načelnik i Savjetnici 

općinskog načelnika imaju pravo na naknadu 

plaće u visini plaće koju su ostvarili za 

prethodni mjesec. 

 Predsjedavajući Općinskog vijeća, 

Općinski načelnik i Savjetnici općinskog 

načelnika imaju pravo na naknadu plaće u 

visini od 70% plaće koju su ostvarili za 

prethodni mjesec prije odsutnosti s posla zbog 

bolesti ili  povrede  za odsutnost s posla duže 

od 42 dana, a najduže 12, mjeseci odnosno do 

kraja mandata. 

 Predsjedavajući Općinskog vijeća, 

Općinski načelnik i Savjetnici općinskog 

načelnika imaju pravo na  naknadu plaće u 

punom iznosu koju su ostvarili za prethodni 

mjesec, ako je do odsutnosti s posla iz razloga 

povrede na radu. 

 

Članak 10. 

(Naknada plaće  

nakon prestanka javne funkcije) 

 

 Predsjedavajući Općinskog vijeća, 

Općinski načelnik i Savjetnici općinskog 

načelnika nakon prestajanja obavljanja javne 

funkcije, a do zasnivanja novog radnog ili 

ugovornog odnosa ili do ispunjavanja uvjeta za 

mirovinu, prema općim propisima, imaju pravo 

na naknadu plaće koju su ostvarivali dok su 

obavljali javnu funkciju u trajanju od 12 

mjeseci. 

 

 Prava iz stavka 1. ovog članka imaju i 

Savjetnici općinskog načelnika u trajanju od 6 

mjeseci, ukoliko su obavljali dužnost 

Savjetnika duže od dvije godine. 

 Predsjedavajući Općinskog vijeća, 

Općinski načelnik i Savjetnici općinskog 

načelnika koji se, sukladno sa Zakonom, vrate 

na isto mjesto ili slično radno mjesto sa kojeg 

su izabrani na javnu funkciju, nemaju pravo na 

naknadu plaće iz stavka 1. ovog članka. 

 

Članak 11. 

(Naknada za troškove ishrane- topli obrok) 

 

 

1. Naknade 

 

Član 9. 

(Naknada plaće zbog bolesti i povrede) 

 

 Za prvih 42 dana odsutnosti s posla zbog 

bolesti ili povrede, Predsjedavajući Općinskog 

vijeća, Općinski načelnik i Savjetnici 

općinskog načelnika imaju pravo na naknadu 

plaće u visini plaće koju su ostvarili za 

prethodni mjesec. 

 Predsjedavajući Općinskog vijeća, 

Općinski načelnik i Savjetnici općinskog 

načelnika imaju pravo na naknadu plaće u 

visini od 70% plaće koju su ostvarili za 

prethodni mjesec prije odsutnosti s posla zbog 

bolesti ili  povrede  za odsutnost s posla duže 

od 42 dana, a najduže 12, mjeseci odnosno do 

kraja mandata. 

 Predsjedavajući Općinskog vijeća, 

Općinski načelnik i Savjetnici općinskog 

načelnika imaju pravo na  naknadu plaće u 

punom iznosu koju su ostvarili za prethodni 

mjesec, ako je do odsutnosti s posla iz razloga 

povrede na radu. 

 

Član 10. 

(Naknada plaće  

nakon prestanka javne funkcije) 

 

 Predsjedavajući Općinskog vijeća, 

Općinski načelnik i Savjetnici općinskog 

načelnika nakon prestajanja obavljanja javne 

funkcije, a do zasnivanja novog radnog ili 

ugovornog odnosa ili do ispunjavanja uslova 

za mirovinu, prema općim propisima, imaju 

pravo na naknadu plaće koju su ostvarivali dok 

su obavljali javnu funkciju u trajanju od 12 

mjeseci. 

 

 Prava iz stava 1. ovog člana imaju i 

Savjetnici općinskog načelnika u trajanju od 6 

mjeseci, ukoliko su obavljali dužnost 

Savjetnika duže od dvije godine. 

 Predsjedavajući Općinskog vijeća, 

Općinski načelnik i Savjetnici općinskog 

načelnika koji se, u skladu sa Zakonom, vrate 

na isto mjesto ili slično radno mjesto sa kojeg 

su izabrani na javnu funkciju, nemaju pravo na 

naknadu plaće iz stava 1. ovog člana. 

 

Član 11. 

(Naknada za troškove ishrane- topli obrok) 
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Predsjedavajući Općinskog vijeća, 

Općinski načelnik i Savjetnici općinskog 

načelnika imaju pravo na naknadu troškova 

ishrane (topli obrok) u visini od 1% prosječne 

mjesečne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH 

prema posljednjem objavljenom statističkom 

podatku. 

 Naknada iz stavka 1. ovog članka neće se 

obračunavati za vrijeme odsutnosti s posla po 

osnovu službenog puta, bolovanja ili godišnjeg 

odmora. 

Članak 12. 

(Naknada plaće  

za vrijeme korištenja godišnjeg odmora) 

 

Predsjedavajući Općinskog vijeća, 

Općinski načelnik i savjetnici općinskog 

načelnika imaju pravo na naknadu za vrijeme 

godišnjeg odmora (regres), u visini od 50% 

prosječne neto plaće isplaćene u Fedreraciji 

BiH po zadnjem objavljenom statističkom 

podatku Zavoda za statistiku i naknadu za 

plaćeni dopust u dužini od 30 dana u visini 

svoje neto plaće iz prethodnog mjeseca. 

 

Članak 13. 

(Naknada  

za slučaj smrti, teške bolesti i invalidnosti) 

 

Naknada za slučaj smrti, teške bolesti i 

invalidnosti, Predsjedavajućeg Općinskog 

vijeća, Općinskog načelnika i Savjetnika 

općinskog načelnika ostvaruju se na način i 

pod uvjetima utvrđenim za državne službenike 

i namještenike. 

 

Članak 14. 

(Otpremnina) 

 

Predsjedavajući Općinskog vijeća, 

Općinski načelnik i Savajetnici općinskog 

načelnika imaju pravo na isplatu otpremnine 

prilikom odlaska u mirovinu u iznosu od 5 

njihovih plaća isplaćenih u prethodnih 5 

mjeseci. 

Članak 15. 

(Ostale naknade) 

 

Pravo na naknadu za prisutnost sjednici 

Općinskog vijeća, sjednici Kolegija Općinskog 

vijeća  te za učestvovanje u radu povjerenstava  

Općinskog vijeća imaju vanjski članovi koji 

nisu profesionalci u Općinskom vijeću. 

Predsjedavajući Općinskog vijeća, 

Općinski načelnik i Savjetnici općinskog 

načelnika imaju pravo na naknadu troškova 

ishrane (topli obrok) u visini od 1% prosječne 

mjesečne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH 

prema posljednjem objavljenom statističkom 

podatku. 

 Naknada iz stava 1. ovog člana neće se 

obračunavati za vrijeme odsutnosti s posla po 

osnovu službenog puta, bolovanja ili godišnjeg 

odmora. 

Član 12. 

(Naknada plaće  

za vrijeme korištenja godišnjeg odmora) 

 

Predsjedavajući Općinskog vijeća, 

Općinski načelnik i savjetnici općinskog 

načelnika imaju pravo na naknadu za vrijeme 

godišnjeg odmora (regres), u visini od 50% 

prosječne neto plaće isplaćene u Fedreraciji 

BiH po zadnjem objavljenom statističkom 

podatku Zavoda za statistiku i naknadu za 

plaćeni dopust u dužini od 30 dana u visini 

svoje neto plaće iz prethodnog mjeseca. 

 

Član 13. 

(Naknada  

za slučaj smrti, teške bolesti i invalidnosti) 

 

Naknada za slučaj smrti, teške bolesti i 

invalidnosti, Predsjedavajućeg Općinskog 

vijeća, Općinskog načelnika i Savjetnika 

općinskog načelnika ostvaruju se na način i 

pod uslovima utvrđenim za državne službenike 

i namještenike. 

 

Član 14. 

(Otpremnina) 

 

Predsjedavajući Općinskog vijeća, 

Općinski načelnik i Savajetnici općinskog 

načelnika imaju pravo na isplatu otpremnine 

prilikom odlaska u mirovinu u iznosu od 5 

njihovih plaća isplaćenih u prethodnih 5 

mjeseci. 

Član 15. 

(Ostale naknade) 

 

Pravo na naknadu za prisutnost sjednici 

Općinskog vijeća, sjednici Kolegija Općinskog 

vijeća  te za učestvovanje u radu komisije 

Općinskog vijeća imaju vanjski članovi koji 

nisu profesionalci u Općinskom vijeću.
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Članak 16. 

(Naknada troškova za službena putovanja) 

 

Predsjedavajući Općinskog vijeća, 

Općinski načelnik i Savjetnici općinskog 

načelnika upućeni na službeno putovanje imaju 

pravo na naknadu troškova dnevnica, nočenja, 

prijevoza i ostalih izdataka nastalih u vezi sa 

službenim putovanjem, na način koji se 

utvrđuje  Pravilnikom o naknadama troškova 

za službena putovanja. 

 

III. PLAĆE I NAKNADE DRŽAVNIH 

SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 

 

1. Obračun i isplata plaće 

 

Članak 17. 

(Način i obračuna i isplate plaće) 

 

Plaća se obračunava  za jedan mjesec 

unatrag, a isplaćuje za prethodni mjesec u 

skladu sa Zakonom o radu i Odlukom o 

izvršenju Proračuna Općine Fojnica. 

Plaća iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se 

rješenjem koje donosi Općinski načelnik. 

Rješenje sadrži osobne podatke državnog 

službenika i namještenika, radno mjesto na  

koje je postavljen, platni razred i sve elemente 

koji su uzeti u obzir za utvrđivanje visine 

plaće. 

 Elementi za utvrđivanje osnovne plaće i to 

platna osnovica za obračun plaće i koeficijent 

radnog mjesta državnih službenika i 

namještenika su javni. 

 Pojedinačne isplate plaća zaposlenika nisu 

javne. 

 Sve izmjene u visini plaće vrše se 

rješenjem kojeg donosi Općinski načelnik. 

 

KOEFICIJENTI PLATNIH RAZREDA ZA 

DRŽAVNE SLUŽBENIKE I 

NAMJEŠTENIKE 

 

Članak 18. 

 

Državni službenici u Općini Fojnica kao 

jedinici lokalne samouprave razvrstavaju se u 

6 (šest) platnih razreda i za svaki platni razred 

utvrđuju se koeficijenti za plaću u 

vrijednostima kako slijedi: 

 
 

 

 

Član 16. 

(Naknada troškova za službena putovanja) 

 

Predsjedavajući Općinskog vijeća, 

Općinski načelnik i Savjetnici općinskog 

načelnika upućeni na službeno putovanje imaju 

pravo na naknadu troškova dnevnica, nočenja, 

prijevoza i ostalih izdataka nastalih u vezi sa 

službenim putovanjem, na način koji se 

utvrđuje  Pravilnikom o naknadama troškova 

za službena putovanja. 

 

III. PLAĆE I NAKNADE DRŽAVNIH 

SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 

 

1. Obračun i isplata plaće 

 

Član 17. 

(Način i obračuna i isplate plaće) 

 

Plaća se obračunava  za jedan mjesec 

unatrag, a isplaćuje za prethodni mjesec u 

skladu sa Zakonom o radu i Odlukom o 

izvršenju Budžeta Općine Fojnica. 

Plaća iz stava 1. ovog člana utvrđuje se 

rješenjem koje donosi Općinski načelnik. 

Rješenje sadrži lične podatke državnog 

službenika i namještenika, radno mjesto na  

koje je postavljen, platni razred i sve elemente 

koji su uzeti u obzir za utvrđivanje visine 

plaće. 

 Elementi za utvrđivanje osnovne plaće i to 

platna osnovica za obračun plaće i koeficijent 

radnog mjesta državnih službenika i 

namještenika su javni. 

 Pojedinačne isplate plaća zaposlenika nisu 

javne. 

 Sve izmjene u visini plaće vrše se 

rješenjem kojeg donosi Općinski načelnik. 

 

KOEFICIJENTI PLATNIH RAZREDA ZA 

DRŽAVNE SLUŽBENIKE I 

NAMJEŠTENIKE 

 

Član 18. 

 

Državni službenici u Općini Fojnica kao 

jedinici lokalne samouprave razvrstavaju se u 

6 (šest) platnih razreda i za svaki platni razred 

utvrđuju se koeficijenti za plaću u 

vrijednostima kako slijedi: 
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Platni 

razred 

Radno 

mjesto 

Koeficijent 

I Tajnik 

općinskog 

tijela državne 

službe 

6,50 

 

II Pomoćnik 

općinskog 

načelnika 

5,70 

III Inspektor 4,30 

IV Stručni 

savjetnik 

4,10 

V Viši stručni 

saradnik 

3,90 

VI Stručni 

saradnik 

3,70 

 

Članak 19. 

  

Namještenici u Općini Fojnica kao 

jedinici lokalne samouprave razvrstavaju se u 

5 (pet) platnih razreda i  za svaki platni razred 

utvrđuju se koeficijenti za plaću u 

vrijednostima kako slijedi: 

 
Platni 

razred 

Radno mjesto Koeficijent 

I  Viši samostalni 

referent VŠS 

3,10 

II Samostalni 

referent VŠS 

3,00 

III Viši referent 

(SSS) i VKV 

radnik 

2,70 

IV Referent /SSS/ ili 

KV radnik III ili 

IV stupnja 

2,60 

V Pomoćni radnik i 

nekvalifikovani 

radnik /NK 

radnik/  

1,85 

 
1. Dodaci na plaću i nakande plaće 

 

Članak 20. 

(Vrste dodataka na plaću) 

 

 Državni službenik  i namještenik ima 

pravo na dodatke na plaću po osnovu posebnog 

ovlaštenja i posebnih uvjeta rada koji su 

utvrđeni Zakonom i Kolektivnim ugovorom. 

 Dodaci na plaću iz stavka 1. ovog članka 

čine sastavni dio osnovne plaće. 

 

Platni 

razred 

Radno 

mjesto 

Koeficijent 

I Sekretar 

općinskog 
organa državne 
službe 

6,50 

 

II Pomoćnik 

općinskog 

načelnika 

5,70 

III Inspektor 4,30 

IV Stručni 

savjetnik 

4,10 

V Viši stručni 

saradnik 

3,90 

VI Stručni 

saradnik 

3,70 

 

Član 19. 

  

Namještenici u Općini Fojnica kao 

jedinici lokalne samouprave razvrstavaju se u 

5 (pet) platnih razreda i  za svaki platni razred 

utvrđuju se koeficijenti za plaću u 

vrijednostima kako slijedi: 

 

Platni 

razred 

Radno mjesto Koeficijent 

I  Viši samostalni 

referent VŠS 

3,10 

II Samostalni 

referent VŠS 

3,00 

III Viši referent 

(SSS) i VKV 

radnik 

2,70 

IV Referent /SSS/ ili 

KV radnik III ili 

IV stupnja 

2,60 

V Pomoćni radnik i 

nekvalifikovani 

radnik /NK 

radnik/  

1,85 

 

1. Dodaci na plaću i nakande plaće 

 

Član 20. 

(Vrste dodataka na plaću) 

 

 Državni službenik  i namještenik ima 

pravo na dodatke na plaću po osnovu posebnog 

ovlaštenja i posebnih uvjeta rada koji su 

utvrđeni Zakonom i Kolektivnim ugovorom. 

 Dodaci na plaću iz stava 1. ovog člana 

čine sastavni dio osnovne plaće. 
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Posebni dodatak iz stavka 1. ovog članka 

obračunava se na osnovnu plaću bez dijela 

plaće po osnovu radnog staža i čini sastavni 

dio plaće. 

 Visina dodataka na plaću iz stavka 1. ovog 

članka utvrđuje se u Pravilniku o plaćama i 

naknadama državnih službenika i namještenika 

organa državne službe, sukladno sa kriterijima 

utvrđenim u Kolektivnom ugovoru. 

 

Članak 21. 

(Vrste naknada) 

  

Državni službenik i namještenik ima 

pravo na naknadu plaće utvrđene Zakonom i 

Kolektivnim ugovorom. 

 Državni službenik i namještenik ima 

pravo na naknadu plaće utvrđene u odredbama 

članka 21. do 34. ove Odluke. 

 Izuzetno, Općinski načelnik može 

državnog službenika i namještenika stimulisati 

u visini do 20% njegove osnovne plaće za 

postignute natprosječne rezultate u obavljanju 

poslova svoga radnog mjesta. 

 

Članak 22. 

(Naknada za prekovremeni rad,  

rad u neradne dane, noćni rad  

i rad u dane državnih praznika) 

 

 U slučaju prekovremenog rada, rada  u 

neradne dane, noćnog rada u dane državnih 

praznika, državni službenik i namještenik ima 

pravo na naknadu osnovne plaće, razmjerno 

trajanju tog rada, uvečanom za postotak 

utvrđen kolektivnim ugovorom. 

 Visina naknade i uslovi za ostvarivanje 

naknade utvrdit će se aktom Općinskog 

načelnika sukladno sa Kolektivnim ugovorom. 

 Obračun naknade iz stavka 1. ovog članka 

vrši se od osnovne plaće bez dijela plaće po 

osnovu mirovinskog staža. Naknada iz ovog 

članka  čini sastavni dio plaće. 

 

Članak 23. 

(Naknada plaće  

u vrijeme korištenja godišnjeg odmora) 

  

 Državni službenik i namještenik ima 

pravo na naknadu u visini svoje neto plaće iz 

prethodnog mjeseca za vrijeme korištenja 

godišnjeg odmora. 

 

 

Posebni dodatak iz stavka 1. ovog člana 

obračunava se na osnovnu plaću bez dijela 

plaće po osnovu radnog staža i čini sastavni 

dio plaće. 

 Visina dodataka na plaću iz stava 1. ovog 

člana utvrđuje se u Pravilniku o plaćama i 

naknadama državnih službenika i namještenika 

organa državne službe, u skladu sa kriterijima 

utvrđenim u Kolektivnom ugovoru. 

 

Član 21. 

(Vrste naknada) 

  

Državni službenik i namještenik ima 

pravo na naknadu plaće utvrđene Zakonom i 

Kolektivnim ugovorom. 

 Državni službenik i namještenik ima 

pravo na naknadu plaće utvrđene u odredbama 

člana 21. do 34. ove Odluke. 

 Izuzetno, Općinski načelnik može 

državnog službenika i namještenika stimulisati 

u visini do 20% njegove osnovne plaće za 

postignute natprosječne rezultate u obavljanju 

poslova svoga radnog mjesta. 

 

Član 22. 

(Naknada za prekovremeni rad,  

rad u neradne dane, noćni rad  

i rad u dane državnih praznika) 

 

 U slučaju prekovremenog rada, rada  u 

neradne dane, noćnog rada u dane državnih 

praznika, državni službenik i namještenik ima 

pravo na naknadu osnovne plaće, razmjerno 

trajanju tog rada, uvečanom za postotak 

utvrđen kolektivnim ugovorom. 

 Visina naknade i uslovi za ostvarivanje 

naknade utvrdit će se aktom Općinskog 

načelnika u skladu sa Kolektivnim ugovorom. 

 Obračun naknade iz stava 1. ovog člana 

vrši se od osnovne plaće bez dijela plaće po 

osnovu penzijskog staža. Naknada iz ovog 

člana čini sastavni dio plaće. 

 

Član 23. 

(Naknada plaće 

 u vrijeme korištenja godišnjeg odmora) 

  

 Državni službenik i namještenik ima 

pravo na naknadu u visini svoje neto plaće iz 

prethodnog mjeseca za vrijeme korištenja 

godišnjeg odmora. 
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Članak 24. 

(Plaćeni dopust) 

 

 Državni službenik i namještenik ima 

pravo na plaćeni dopust u dužini do 30 dana u 

visini svoje neto plaće iz prethodnog mjeseca 

sukladno sa Kolektivnim ugovorom i 

Pravilnikom. 

Članak 25. 

(Naknada za troškove 

 ishrane tokom rada - topli obrok) 

 

 Državni službenik i namještenik ima 

pravo na novčanu naknadu za ishranu tijekom 

rada (topli obrok) u visini od 1% prosječne 

neto plaće isplaćene u Federaciji BiH po 

zadnjem objavljenom statističkom podatku 

Zavoda za statistiku. 

 

Članak 26. 

(Regres za godišnji odmor) 

 

 Državni službenik i namještenik ima 

pravo na naknadu na ime regresa za korištenje 

godišnjeg odmora u visini 50%  prosječne neto 

isplaćene plaće u Federaciji BiH po zadnjem 

objavljenom statističkom podatku Zavoda za 

statistiku. 

 Pravo na regres iz stavka 1. ovog članka 

ima svaki državni službenik i namještenik koji 

u tijeku tekuće kalendarske godine ima pravo 

na godišnji odmor. 

 

Članak 27. 

(Naknada za bolovanje) 

 

 Državn službenik i namještenik ima pravo 

na naknadu plaće za vrijeme privremene 

spriječenosti za rad (bolovanje) do 42 

kalendarska dana u visini njegove neto plaće 

isplaćene za prethodni mjesec. 

 Naknada plaće za bolovanje preko 42 dana 

iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se po 

propisu Kantona kojim se uređuje naknada za 

ovo bolovanje, s tim da razliku do pune plaće 

isplaćuje općinsko tijelo državne službe. 

 

Članak 28. 

(Naknada za porodiljni dopust) 

 

 Državni službenik i namještenik za 

vrijeme porodiljnog dopusta ima pravo na 

naknadu plaće prema propisima kantona kojim 

se uređuje ova oblast, prema mjestu uplate  

 

Član 24. 

(Plaćeni dopust) 

 

 Državni službenik i namještenik ima 

pravo na plaćeni dopust u dužini do 30 dana u 

visini svoje neto plaće iz prethodnog mjeseca u 

skladu sa Kolektivnim ugovorom i 

Pravilnikom. 

Član 25. 

(Naknada za troškove  

ishrane tokom rada - topli obrok) 

 

 Državni službenik i namještenik ima 

pravo na novčanu naknadu za ishranu tokom 

rada (topli obrok) u visini od 1% prosječne 

neto plaće isplaćene u Federaciji BiH po 

zadnjem objavljenom statističkom podatku 

Zavoda za statistiku. 

 

Član 26. 

(Regres za godišnji odmor) 

 

 Državni službenik i namještenik ima 

pravo na naknadu na ime regresa za korištenje 

godišnjeg odmora u visini 50%  prosječne neto 

isplaćene plaće u Federaciji BiH po zadnjem 

objavljenom statističkom podatku Zavoda za 

statistiku. 

 Pravo na regres iz stava 1. ovog člana ima 

svaki državni službenik i namještenik koji u 

toku tekuće kalendarske godine ima pravo na 

godišnji odmor. 

 

Član 27. 

(Naknada za bolovanje) 

 

 Državn službenik i namještenik ima pravo 

na naknadu plaće za vrijeme privremene 

spriječenosti za rad (bolovanje) do 42 

kalendarska dana u visini njegove neto plaće 

isplaćene za prethodni mjesec. 

 Naknada plaće za bolovanje preko 42 dana 

iz stava 1. ovog člana ostvaruje se po propisu 

Kantona kojim se uređuje naknada za ovo 

bolovanje, s tim da razliku do pune plaće 

isplaćuje općinski organ državne službe. 

 

Član 28. 

(Naknada za porodiljni dopust) 

 

 Državni službenik i namještenik za 

vrijeme porodiljnog dopusta ima pravo na 

naknadu plaće prema propisima kantona kojim 

se uređuje ova oblast, prema mjestu uplate 
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doprinosa s tim da razliku do visine pune plaće 

uplaćuje općinsko tijelo državne službe. 

 

Članak 29. 

(Naknada za službeno putovanje) 

 

 Državni službenici i namještenici imaju 

pravo na naknadu za troškove službenog 

putovanja na području Federacije, odnosno 

Bosne i Hercegovine, kao i za putovanja u 

inozemstvo, na koje se upućuje na izvršenje 

službenog zadatka. 

 Visinu i način ostvarivanja naknade iz 

stavka 1. ovog članka utvrđuje općinski 

načelnik sukladno sa kolektivnim ugovorom i 

Pravilnikom o službenim putovanjima 

službenika i namještenika. 

 

Članak 30. 

(Naknada za prijevoz na posao i sa posla) 

 

 Državnom službeniku i namješteniku 

kojem nije organiziran službeni prijevoz na 

posao i sa posla, a čije je mjesto stanovanja od 

mjesta rada udaljeno najmanje 2 km, pripada 

naknada za troškove prijevoza u visini 

mjesečne karte gradskog, prigradskog i 

međugradskog saobraćaja. 

 

Članak 31. 

(Naknada za slučaj povrede na radu, teške 

bolesti i invalidnosti) 

 

 U slučaju povrede na radu, teške bolesti ili 

invalidnosti državnog službenika ili 

namještenika ili člana njegove uže obitelji 

isplaćuje se jednokratna novčana  pomoć u 

visini dvije prosječne neto plaće isplaćene u 

Federaciji BiH prema zadnjem objavljenom 

statističkom podatku. 

 

Članak 32. 

(Naknada za slučaj smrti i pravo na 

osiguranje od posljedica nesretnog slučaja) 

 

 U slučaju smrti državnog službenika 

odnosno namještenika, njegovoj obitelji se 

isplaćuju troškovi sahrane u iznosu od 4 

(četiri) prosječne neto plaće isplaćene u 

Federaciji BiH prema zadnjem objavljenom 

statističkom podatku. 

 Članom uže obitelji u smislu stavka 1. 

ovog članka smatra se: 

 

doprinosa s tim da razliku do visine pune plaće 

uplaćuje općinski organ državne službe. 

 

Član 29. 

(Naknada za službeno putovanje) 

 

 Državni službenici i namještenici imaju 

pravo na naknadu za troškove službenog 

putovanja na području Federacije, odnosno 

Bosne i Hercegovine, kao i za putovanja u 

inozemstvo, na koje se upućuje na izvršenje 

službenog zadatka. 

 Visinu i način ostvarivanja naknade iz 

stava 1. ovog člana utvrđuje općinski načelnik 

u skladu sa kolektivnim ugovorom i 

Pravilnikom o službenim putovanjima 

službenika i namještenika. 

 

Član 30. 

(Naknada za prijevoz na posao i sa posla) 

 

 Državnom službeniku i namješteniku 

kojem nije organizovan službeni prijevoz na 

posao i sa posla, a čije je mjesto stanovanja od 

mjesta rada udaljeno najmanje 2 km, pripada 

naknada za troškove prijevoza u visini 

mjesečne karte gradskog, prigradskog i 

međugradskog saobraćaja. 

 

Član 31. 

(Naknada za slučaj povrede na radu, teške 

bolesti i invalidnosti) 

 

 U slučaju povrede na radu, teške bolesti ili 

invalidnosti državnog službenika ili 

namještenika ili člana njegove uže porodice 

isplaćuje se jednokratna novčana  pomoć u 

visini dvije prosječne neto plaće isplaćene u 

Federaciji BiH prema zadnjem objavljenom 

statističkom podatku. 

 

Član 32. 

(Naknada za slučaj smrti i pravo na 

osiguranje od posljedica nesretnog slučaja) 

 

 U slučaju smrti državnog službenika 

odnosno namještenika, njegovoj porodici se 

isplaćuju troškovi sahrane u iznosu od 4 

(četiri) prosječne neto plaće isplaćene u 

Federaciji BiH prema zadnjem objavljenom 

statističkom podatku. 

 Članom uže porodice u smislu stava 1. 

ovog člana smatra se: 
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- bračni i vanbračni drug ako žive u 

zajedničkom domaćinstvu; 

- dijete (bračno, vanbračno, usvojeno, 

pastorće i dijete bez roditelja uzeto na 

izdržavanje do 18 godina, odnosno do 

26 godina starosti ako se nalaze na 

redovnom školovanju i nisu u radnom 

odnosu, a djeca nesposobna za rad, bez 

obzira na starosnu dob), 

- roditelji (otac, majka, očuh, maćeha i 

usvojitelji), 

- braća i sestre bez roditelja do 18 

godine, odnosno do 26 godina starosti 

ako se nalaze na redovnom školovanju 

i nemaju drugih prihoda, već ih 

korisnik naknade stvarno izdržava ili 

je obveza njihovog izdržavanja 

zakonom utvrđena, a ako su 

nesposobni za rad, bez obzira na 

starosnu dob, pod uvjetom da s njima 

žive u zajedničkom domaćinstvu i 

unučad ako nemaju roditelje i žive u 

zajedničkom domaćinstvu s državnim 

službenikom ili namještenikom. 

 

Naknada iz stavka (1) ovog članka 

isplaćuje se i u slučaju smrti člana uže 

obitelji državnog službenika ili 

namještenika. 

 

Ukoliko u tijelu državne službe  istog 

nivoa vlasti rade dva ili više članova 

obitelji, troškovi sahrane iz stavka 1. ovog 

članka se isplaćuju samo jednom 

zaposlenom članu obitelji. 

 

Članak 33. 

(Pravo na osiguranje 

 od posljedica  nesretnog slučaja) 

 

Državni službenik i namještenik ima 

pravo na osiguranje od posljedica 

nesretnog slučaja sa uključenim rizikom 

od prirodne smrti za vrijeme trajanja 

radnog odnosa u tijelu državne službe. 

Visina osiguranja po ovom osnovu  

određuje se prema polici osiguranja od 

posljedica nesretnog slučaja, odnosno 

polici osiguranja od prirodne smrti. 

 Ugovor o osiguranju sa odgovarajućom 

osiguravajućom kućom zaključuje 

Općinski načelnik za sve državne 

službenike i namještenike zaposlene u tom 

tijelu sukladno sa Kolektivnim ugovorom. 

 

- bračni i vanbračni drug ako žive u 

zajedničkom domaćinstvu; 

- dijete (bračno, vanbračno, usvojeno, 

pastorće i dijete bez roditelja uzeto na 

izdržavanje do 18 godina, odnosno do 

26 godina starosti ako se nalaze na 

redovnom školovanju i nisu u radnom 

odnosu, a djeca nesposobna za rad, bez 

obzira na starosnu dob), 

- roditelji (otac, majka, očuh, maćeha i 

usvojitelji), 

- braća i sestre bez roditelja do 18 

godine, odnosno do 26 godina starosti 

ako se nalaze na redovnom školovanju 

i nemaju drugih prihoda, već ih 

korisnik naknade stvarno izdržava ili 

je obaveza njihovog izdržavanja 

zakonom utvrđena, a ako su 

nesposobni za rad, bez obzira na 

starosnu dob, pod uvjetom da s njima 

žive u zajedničkom domaćinstvu i 

unučad ako nemaju roditelje i žive u 

zajedničkom domaćinstvu s državnim 

službenikom ili namještenikom. 

 

Naknada iz stava (1) ovog člana 

isplaćuje se i u slučaju smrti člana uže 

porodice državnog službenika ili 

namještenika. 

 

Ukoliko u organu državne službe  istog 

nivoa vlasti rade dva ili više članova 

porodice, troškovi sahrane iz stava 1. ovog 

člana se isplaćuju samo jednom 

zaposlenom članu porodice. 

 

Član 33. 

(Pravo na osiguranje  

od posljedica  nesretnog slučaja) 

 

Državni službenik i namještenik ima 

pravo na osiguranje od posljedica 

nesretnog slučaja sa uključenim rizikom 

od prirodne smrti za vrijeme trajanja 

radnog odnosa u organu državne službe. 

Visina osiguranja po ovom osnovu  

određuje se prema polici osiguranja od 

posljedica nesretnog slučaja, odnosno 

polici osiguranja od prirodne smrti. 

 Ugovor o osiguranju sa odgovarajućom 

osiguravajućom kućom zaključuje 

Općinski načelnik za sve državne 

službenike i namještenike zaposlene u tom 

organu u skladu sa Kolektivnim ugovorom.
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Članak 34. 

(Otpremnina) 

  

Državni službenik i namještenik ima 

pravo na otpremninu pri odlasku u 

mirovinu u visini svojih pet ostvarenih 

prosječnih neto plaća isplačenih u 

prethodnih pet mjeseci. 

 

Članak 35. 

(Naknada u slučaju prekobrojnosti) 

 

 U slučaju prestanka radnog odnosa 

državnog službenika, odnosno 

namještenika zbog prekobrojnosti, državni 

službenik i namještenik ima pravo na 

naknadu i to: 

1) za radni staž do 10 godina, naknada 

iznosi tri neto plaće državnog 

službenika, odnosno namještenika, 

2) za radni staž od 11-30 godina, naknada 

iznosi šest neto plaća državnog 

službenika, odnosno namještenika, 

3) za radni staž preko 30 godina, naknada 

iznosi deset neto plaća državnog 

službenika, odnosno namještenika. 

 

Članak 36. 

(Naknada za rad u povjerenstvima) 

 

 Članovi povjerenstava koja se formiraju 

na temelju rješenja Općinskog načelnika, a čije 

je osnivanje predviđeno Zakonom imaju pravo 

na  maksimalnu mjesečnu naknadu za rad u 

povjerenstvima do visine jedne i pol (1,5) 

osnovice iz članka 4. ove Odluke. 

 Točan  iznos, odnosno visinu naknade za 

rad svojim aktom utvrđuje Općinski načelnik 

za svako pojedinačno povjerenstvo.    

 Naknade za rad u povjerenstvima iz stavka 

1. ovog članka, a koje se financiraju od uplata 

fizičkih i pravnih osoba ne ulaze u ograničenje 

iz stavka 1. ovog članka. 

 

Članak 37. 

(Propis o uvjetima i postupku  

ostvarivanja naknada) 

 

 Postupak ostvarivanja prava na naknade i 

visinu tih naknada, sukladno sa ovom 

Odlukom, utvrđuje Općinski načelnik na 

temelju konsultacija sa sindikatom. 

 

 

Član 34. 

(Otpremnina) 

  

Državni službenik i namještenik ima 

pravo na otpremninu pri odlasku u penziju 

u visini svojih pet ostvarenih prosječnih 

neto plaća isplačenih u prethodnih pet 

mjeseci. 

 

Član 35. 

(Naknada u slučaju prekobrojnosti) 

 

 U slučaju prestanka radnog odnosa 

državnog službenika, odnosno 

namještenika zbog prekobrojnosti, državni 

službenik i namještenik ima pravo na 

naknadu i to: 

4) za radni staž do 10 godina, naknada 

iznosi tri neto plaće državnog 

službenika, odnosno namještenika, 

5) za radni staž od 11-30 godina, naknada 

iznosi šest neto plaća državnog 

službenika, odnosno namještenika, 

6) za radni staž preko 30 godina, naknada 

iznosi deset neto plaća državnog 

službenika, odnosno namještenika. 

 

Član 36. 

(Naknada za rad u povjerenstvima) 

 

 Članovi komisija koje se formiraju na 

osnovu rješenja Općinskog načelnika, a čije je 

osnivanje predviđeno Zakonom imaju pravo na 

maksimalnu mjesečnu naknadu za rad u 

komisijama do visine jedne i pol (1,5) 

osnovice iz člana 4. ove Odluke. 

 Tačan  iznos, odnosno visinu naknade za 

rad svojim aktom utvrđuje Općinski načelnik 

za svaku pojedinačnu komisiju.    

 Naknade za rad u komisijama iz stava 1. 

ovog člana, a koje se finansiraju od uplata 

fizičkih i pravnih  lica ne ulaze u ograničenje 

iz stava 1. ovog člana. 

 

Član 37. 

(Propis o uslovima i postupku  

ostvarivanja naknada) 

 

 Postupak ostvarivanja prava na naknade i 

visinu tih naknada, u skladu sa ovom 

Odlukom, utvrđuje Općinski načelnik na 

osnovu konsultacija sa sindikatom. 
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IV. PLAĆE ZA PRIPRAVNIKE I 

VOLONTERE 

 

Članak 38. 

(Visina plaće za pripravnike) 

 

Plaće pripravnika visoke, više i srednje stručne 

spreme u tijelu državne službe utvrđuje se u 

iznosu i to: 

1. za visoku školsku spremu u iznosu od 

80% od početne osnovne plaće 

utvrđene za radno mjesto stručnog 

suradnika; 

2. za višu školsku spremu u iznosu od 

80% od početne osnovne plaće 

utvrđene za radno mjesto samostalnog 

referenta; 

3. za srednju stručnu spremu u iznosu od 

80% od početne osnovne plaće 

utvrđene za radno mjesto referenta. 

Početna plaća iz stavka 1. ovog članka 

predstavlja samo iznos plaće bez dijela plaće 

po osnovu mirovinskog staža. 

 

Članak 39. 

(Visina naknade za volontere) 

 

 Volonteri visoke, više i srednje stručne 

spreme u tijelu državne službe imaju pravo na 

naknadu, i to: 

 1. za visoku školsku spremu u iznosu od 

35% od osnovne plaće stručnog surdnika, 

 2. za višu školsku spremu u iznosu od 

35% od osnovne plaće samostalnog referenta, 

 3. za srednju stručnu spremu u iznosu od 

35% od osnovne plaće referenta. 

 Visina naknade iz stavka 1. ovog članka 

određuje se od osnovne plaće odgovarajuće 

stručne spreme. 

 

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 40. 

 

 Sukladno sa  ovom Odlukom, Zakonskim 

i drugim propisima, Općinski načelnik će 

donijeti Pravilnik o plaćama, naknadama i 

drugim primanjima zaposlenika, kojim će 

utvrditi koeficijente za plaće pojedinačno za 

svako radno mjesto, te načine ostvarivanja 

prava. 

 Pravilnik iz stavka 1. ovog članka donijet 

će se u roku od 30 dana od dana stupanja na 

snagu ove Odluke. 

 

IV. PLAĆE ZA PRIPRAVNIKE I 

VOLONTERE 

 

Član 38. 

(Visina plaće za pripravnike) 

 

Plaće pripravnika visoke, više i srednje stručne 

spreme u organu državne službe utvrđuje se u 

iznosu i to: 

1. za visoku školsku spremu u iznosu od 

80% od početne osnovne plaće 

utvrđene za radno mjesto stručnog 

saradnika; 

2. za višu školsku spremu u iznosu od 

80% od početne osnovne plaće 

utvrđene za radno mjesto samostalnog 

referenta; 

3. za srednju stručnu spremu u iznosu od 

80% od početne osnovne plaće 

utvrđene za radno mjesto referenta. 

Početna plaća iz stava 1. ovog člana 

predstavlja samo iznos plaće bez dijela plaće 

po osnovu penzionog staža. 

 

Član 39. 

(Visina naknade za volontere) 

 

 Volonteri visoke, više i srednje stručne 

spreme u organu državne službe imaju pravo 

na naknadu, i to: 

 1. za visoku školsku spremu u iznosu od 

35% od osnovne plaće stručnog sardnika, 

 2. za višu školsku spremu u iznosu od 

35% od osnovne plaće samostalnog referenta, 

 3. za srednju stručnu spremu u iznosu od 

35% od osnovne plaće referenta. 

 Visina naknade iz stava 1. ovog člana 

određuje se od osnovne plaće odgovarajuće 

stručne spreme. 

 

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Član 40. 

 

 U skladu sa  ovom Odlukom, Zakonskim i 

drugim propisima, Općinski načelnik će 

donijeti Pravilnik o plaćama, naknadama i 

drugim primanjima zaposlenika, kojim će 

utvrditi koeficijente za plaće pojedinačno za 

svako radno mjesto, te načine ostvarivanja 

prava. 

 Pravilnik iz stava 1. ovog člana donijet će 

se u roku od 30 dana od dana stupanja na 

snagu ove Odluke. 
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Članak 41. 

 

 Za sva pitanja iz oblasti plaća i naknada 

koja nisu regulirana ovom Odlukom, 

neposredno će se primjenjivati odredbe Zakona 

i kolektivnog ugovora. 

 

Članak 42. 

 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 

da važi Odluka o plaćama i naknadama 

izabranih zvaničnika, savjetnika, državnih 

službenika i namještenika u općinskom tijelu 

vlasti Općine Fojnica, broj:01-05-302-3/11 od 

31. ožujka 2011. godine. 

 

Članak 43. 

(Stupanje na snagu ) 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja a ista će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

  

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                              

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

____________________________________ 

Član 41. 

 

 Za sva pitanja iz oblasti plaća i naknada 

koja nisu regulisana ovom Odlukom, 

neposredno će se primjenjivati odredbe Zakona 

i kolektivnog ugovora. 

 

Član 42. 

 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 

da važi Odluka o plaćama i naknadama 

izabranih zvaničnika, savjetnika, državnih 

službenika i namještenika u općinskom organu 

vlasti Općine Fojnica, broj: 01-05-302-3/11 od 

31.03.2011. godine. 

 

Član 43. 

(Stupanje na snagu ) 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja a ista će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

_____________________________________ 

 
Broj:01-04-110-3/23 

Fojnica: 26. siječnja 2023. godine 

 

Na temelju članka 24. Statuta Općine Fojnica - 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15) i članka 87. Poslovnika 

Općinskog vijeća Fojnica - Prečišćeni tekst 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15), razmatrajući Plan i program rada sa 

financijskim planom i planom nabavki za 

2023. godinu Lječilišta „Reumal“ Fojnica, 

Općinsko vijeće Fojnica, na 18. sjednici 

održanoj 26. siječnja 2023. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Plana i programa rada  

sa financijskim  planom i planom nabavki  

Lječilišta „Reumal“ Fojnica za 2023. godine  

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Plan i 

program rada sa financijskim  planom i planom 

nabavki za 2023. godinu Lječilišta „Reumal“ 

Fojnica. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Plan i program 

rada sa financijskim  planom i planom nabavki  

Broj:01-04-110-3/23 

Fojnica: 26.01.2023. godine 

 

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica - 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15) i člana 87. Poslovnika 

Općinskog vijeća Fojnica - Prečišćeni tekst 

(„Službene novine općine Fojnica“, broj: 

2/15), razmatrajući Plan i program rada sa 

finansijskim planom i planom nabavki 

Lječilišta „Reumal“ Fojnica za 2023. 

godinuOpćinsko vijeće Fojnica, na 18. sjednici 

održanoj 26.01.2023. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Plana i programa rada  

sa finansijskim  planom i planom nabavki  

za 2023. godinu Lječilišta „Reumal“ Fojnica  

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Plan i 

program rada sa finansijskim  planom i planom 

nabavki za 2023. godinu Lječilišta „Reumal“ 

Fojnica. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Plan i program 

rada sa finansijskim  planom i planom nabavki                                                                                     
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za 2023. godinu Lječilišta „Reumal“ Fojnica, 

broj: 1/2-5013 od 26. prosinca 2022. godine. 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu drugog dana 

od dana objavljivanja u  „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                    

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

_____________________________________

  

Broj: 01-04-110-4/23 

Fojnica: 26. siječnja 2023. 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 radu Općinskog 

izbornog povjerenstva Fojnica za 2022. godinu 

Općinsko vijeće Fojnica, na 18. sjednici 

održanoj 26. siječnja 2023.  godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
 o usvajanju Izvješća o radu  

Općinskog izbornog povjerenstva Fojnica  

za 2022. godinu 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o 

radu Općinskog izbornog povjerenstva Fojnica 

za 2022. godinu. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o radu 

Općinskog izbornog povjerenstva Fojnica za 

2022. godinu, broj: 3-2/23 od 9. siječnja 2023. 

godine. 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu drugog dana 

od dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                           

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

_____________________________________ 

 

Broj: 01-04-110-5/23 

Fojnica: 26. siječnja 2023. godine                                                                              

 

Na temelju članka 24. točka 23. i članka 46. 

Statuta Općine Fojnica – Prečišćeni tekst 

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

 
za 2023. godinu Lječilišta „Reumal“ Fojnica, 

broj: 1/2-5013 od 26.12.2022. godine. 

  

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu drugog dana 

od dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                    

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

___________________________________ 

 

Broj: 01-04-110-4/23 

Fojnica:26.01.2023. 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 radu Općinske 

izborne komisije Fojnica za 2022. godinu 

Općinsko vijeće Fojnica, na 18. sjednici 

održanoj 26.01. 2023. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
 o usvajanju Izvještaja o radu  

Općinske izborne komisije Fojnica  

za 2022. godinu 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o 

radu Općinske izborne komisije Fojnica za 

2022. godinu. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o radu 

Općinske izborne komisije Fojnica za 2022. 

godinu, broj: 3-2/23 od 09.01.2023. godine. 

 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu drugog dana 

od dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                       

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

__________________________________  
 

Broj: 01-04-110-5/23 

Fojnica: 26.01.2023. godine                                                                              

 

Na osnovu člana 24. tačka 23. i člana 46. 

Statuta Općine Fojnica – Prečišćeniu tekst 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj:2/15)
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i  članka 146. stavak 3. Poslovnika Općinskog 

vijeća Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene 

novine Općine Fojnica“, broj: 2/15), 

razmatrajući Izvješće o radu Općinskog 

načelnika i službi za upravu za 2022. godinu 

Općinsko vijeće Fojnica, na 18. sjednici 

održanoj 26. siječnja 2023. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o radu Općinskog 

načelnika i službi za upravu za 2022. godinu  

  

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o 

radu Općinskog načelnika i službi za upravu za 

2022. godinu.  

  

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o radu 

Općinskog načelnika i službi za upravu za 

2022. godinu, broj: 02-45-88/23 od 11. siječnja 

2023. godine. 

 

II. Zaključak stupa na snagu drugog dana od 

dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                          

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

_____________________________________ 

 

Broj: 01-04-110-6/23 

Fojnica: 26. siječnja 2023. godine   

                                                                            

Na temelju članka 44. Statuta Općine Fojnica – 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

Fojica“, broj: 2/15) i članka 87. Poslovnika 

Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni tekst 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15), razmatrajući Program rada Općinskog 

načelnika i službi za upravu za 2023. godinu 

Općinsko vijeće Fojnica, je na 18. sjednici 

održanoj 26. siječnja 2023. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Programa rada  

Općinskog načelnika  

i službi za upravu Fojnica za 2023. godinu 

 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Program 

rada Općinskog načelnika i službi za upravu za 

2023. godinu. 

 

i člana 146. stav 3. Poslovnika Općinskog 

vijeća Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene 

novine Općine Fojnica“, broj: 2/15), 

razmatrajući Izvještaj o radu Općinskog 

načelnika i službi za upravu za 2022. godinu 

Općinsko vijeće Fojnica, na 18. sjednici 

održanoj 26.01.2023. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvještaja o  radu Općinskog 

načelnika i službi za upravu za 2022. godinu  

  

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o 

radu Općinskog načelnika i službi za upravu za 

2022. godinu.  

  

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o radu 

Općinskog načelnika i službi za upravu za 

2022. godinu, broj: 02-45-88/23 od 

11.01.2023. godine. 

 

II. Zaključak stupa na snagu drugog dana od 

dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“.                                                                                                                            

 

PREDSJEDNICA                                                                                     

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

_____________________________________ 

 
Broj: 01-04-110-6/23 

Fojnica: 26.01.2023. godine                                                                              

 

Na osnovu člana 44. 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 Program rada Općinskog 

načelnika i službi za upravu za 2023. godinu 

Općinsko vijeće Fojnica, je na 18. sjednici 

održanoj 26.01.2023. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Programa rada  

Općinskog načelnika  

i službi za upravu Fojnica za 2023. godinu 

 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Program 

rada Općinskog načelnika i službi za upravu za 

2023. godinu. 
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Sastavni dio ovog Zaključka je Program rada 

Općinskog načelnika i službi za upravu za 

2023. godinu, broj: 02-45-89/23  od 13. 

siječnja 2023. godine. 

 

II. Zaključak stupa na snagu drugog dana od 

dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                             

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                            

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

 
Broj: 01-04-110-14/23 

Fojnica: 26. siječnja 2023. godine 

 

Na temelju članka 24. Statuta Općine Fojnica - 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15) i članka 87. i 102. 

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica - 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

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

razmatrajući Nacrt Pravilnika o raspodjeli 

financijskih sredstava namijenjenih za kulturu i 

Nacrt Pravilnika o raspodjeli financijskih 

sredstava  namijenjenih za sport, na 18. 

sjednici održanoj 26. siječnja 2023. godine, 

donosi 
ZAKLJUČAK 

o usvajanju  i stavljanju na javnu raspravu  

Nacrta Pravilnika o raspodjeli financijskih 

sredstava namijenjenih za kulturu 

 i Nacrta Pravilnika o raspodjeli 

financijskih sredstava namijenjenih za sport 

 

I. Usvaja se Nacrt Pravilnika o raspodjeli 

financijskih sredstava namijenjenih za kulturu i 

Nacrt Pravilnika o raspodjeli financijskih 

sredstava namijenjenih za sport. 

 

II. Obvezuje se Služba za društvene djelatnosti 

i stambeno-komunalne poslove da objavi Javni 

poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu 

Pravilnika o raspodjeli financijskih sredstava 

namijenjenih za kulturu i Nacrtu Pravilnika o 

raspodjeli financijskih sredstava namijenjenih 

za sport, te iste stavi  na uvid objavom na web 

stranici Općine Fojnica, www.fojnica.ba. 

 

 

III. Utvrđuje se da su subjekti javne rasprave 

po javnom pozivu iz točke II. ovog Zaključka: 

Općinsko vijeće i njegova radna tijela, 

političke stranke odnosno klubovi vijećnika,  

vijeća MZ-a,  građani i udruge građana sa  

Sastavni dio ovog Zaključka je Program rada 

Općinskog načelnika i službi za upravu za 

2023. godinu, broj: 02-45-89/23  od 

13.01.2023. godine. 

 

II. Zaključak stupa na snagu drugog dana od 

dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

                                                                                                                                          

PREDSJEDNICA                                                                                          

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                         

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

______________________________________ 

 

Broj: 01-04-110-14/23 

Fojnica: 26.01.2023. godine 

 

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica - 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15) i člana 87. i 102. 

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica - 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

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

razmatrajući Nacrt Pravilnika o raspodjeli 

finansijskih sredstava namijenjenih za kulturu i 

Nacrt Pravilnika o raspodjeli finansijskih 

sredstava  namijenjenih za sport, na 18. 

sjednici održanoj 26.01.2023. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju  i stavljanju na javnu raspravu  

Nacrta Pravilnika o raspodjeli finansijskih 

sredstava namijenjenih za kulturu 

 i Nacrta Pravilnika o raspodjeli finansijskih 

sredstava namijenjenih za sport 

 

I. Usvaja se Nacrt Pravilnika o raspodjeli 

finansijskih sredstava namijenjenih za kulturu i 

Nacrt Pravilnika o raspodjeli finansijskih 

sredstava namijenjenih za sport. 

 

II. Obavezuje se Služba za društvene 

djelatnosti i stambeno-komunalne poslove da 

objavi Javni poziv za učešće u javnoj raspravi 

o Nacrtu Pravilnika o raspodjeli finansijskih 

sredstava namijenjenih za kulturu i Nacrtu 

Pravilnika o raspodjeli finansijskih sredstava 

namijenjenih za sport, te iste stavi  na uvid 

objavom na web stranici Općine Fojnica, 

www.fojnica.ba. 

 

III. Utvrđuje se da su subjekti javne rasprave 

po javnom pozivu iz tačke II. ovog Zaključka: 

Općinsko vijeće i njegova radna tijela, 

političke stranke odnosno klubovi vijećnika, 

savjeti MZ-a,  građani i udruženja građana sa
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područja općine Fojnica.  

 

Primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrte 

Pravilnika iz točke I., naprijed navedeni 

subjekti, dostavljaju u pisanoj formi Službi za 

društvene djelatnosti i stambeno-komunalne 

poslove najkasnije do 6. veljače 2023. godine, 

do 15:30 sati. 

 

Centralna javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o 

raspodjeli financijskih sredstava namijenjenih 

za kulturu i Nacrtu  Pravilnika o raspodjeli 

financijskih sredstava namijenjenih za sport bit 

će održana 8. veljače 2023. godine u maloj 

dvorani Općine  Fojnica, sa početkom u 14:00 

sati. 

 

IV.Obvezuje se Služba za društvene djelatnosti 

i stambeno-komunalne poslove da uzimajući u 

obzir dostavljene primjedbe, prijedloge i 

sugestije utvrdi Prijedlog Pravilnika o 

raspodjeli financijskih sredstava namijenjenih 

za kulturu i Prijedlog Pravilnika o raspodjeli 

financijskih sredstava namijenjenih za sport te 

iste dostavi Općinskom vijeću na razmatranje i 

donošenje. 

 

V. Sastavni dio ovoga Zaključka je Nacrt 

Pravilnika o raspodjeli financijskih sredstava 

namijenjenih za kulturu i Nacrt  Pravilnika o 

raspodjeli financijskih sredstava namijenjenih 

za sport. 

 

VI.  Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja a isti će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                           

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                    

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

_____________________________________ 

 

područja općine Fojnica.  

 

Primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrte 

Pravilnika iz tačke I., naprijed navedeni 

subjekti, dostavljaju u pisanoj formi Službi za 

društvene djelatnosti i stambeno-komunalne 

poslove najkasnije do 06.02.2023. godine, do 

15:30 sati. 

 

Centralna javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o 

raspodjeli finansijskih sredstava namijenjenih 

za kulturu i Nacrtu  Pravilnika o raspodjeli 

finansijskih sredstava namijenjenih za sport bit 

će održana 08.02.2023. godine u maloj sali 

Općine  Fojnica, sa početkom u 14:00 sati. 

 

IV.Obavezuje se Služba za društvene 

djelatnosti i stambeno-komunalne poslove da 

uzimajući u obzir dostavljene primjedbe, 

prijedloge i sugestije utvrdi Prijedlog 

Pravilnika o raspodjeli finansijskih sredstava 

namijenjenih za kulturu i Prijedlog Pravilnika 

o raspodjeli finansijskih sredstava 

namijenjenih za sport te iste dostavi 

Općinskom vijeću na razmatranje i donošenje. 

 

 

V. Sastavni dio ovoga Zaključka je Nacrt 

Pravilnika o raspodjeli finansijskih sredstava 

namijenjenih za kulturu i Nacrt  Pravilnika o 

raspodjeli finansijskih sredstava namijenjenih 

za sport. 

 

VI.  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja a isti će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                         

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                 

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

____________________________________

Broj: 01-04-110-15/23 

Fojnica: 26. siječnja 2023. godine 

 

Na temelju članka 24. Statuta Općine Fojnica - 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15) i članka 87. Poslovnika 

Općinskog vijeća Fojnica - Prečišćeni tekst 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15), Općinsko vijeće Fojnica, razmatrajući 

Nacrt Pravilnika o raspodjeli financijskih 

sredstava namijenjenih za kulturu i Nacrt 

Pravilnika o raspodjeli financijskih sredstava   

Broj: 01-04-110-15/23 

Fojnica: 26.01.2023. godine 

 

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica - 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15) i člana 87. Poslovnika 

Općinskog vijeća Fojnica - Prečišćeni tekst 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15), Općinsko vijeće Fojnica, razmatrajući 

Nacrt Pravilnika o raspodjeli finansijskih 

sredstava namijenjenih za kulturu i Nacrt  

Pravilnika o raspodjeli finansijskih sredstava
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namijenjenih za sport, na 18. sjednici održanoj 

26. siječnja 2023. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
 

I. Općinsko vijeće Fojnica zadužuje Službu za 

društvene djelatnosti i stambeno-komunalne 

poslove da na jednu od narednih sjednica 

Općinskog vijeća Fojnica dostavi Prijedlog 

Odluke o proglašenju nevladinih organizacija, 

udruga od značaja za Općinu Fojnica. 

 

 

II.  Zaključak stupa na snagu drugog dana od 

dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                     

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

_____________________________________ 
 

Broj: 01-04-110-16/23 

Fojnica: 26. siječnja 2023. godine                                                                              

 

Na temelju članka 24. Statuta Općine Fojnica – 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15) i članka 87. Poslovnika 

Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni tekst 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15) razmatrajući Informaciju  o problematici  

snabdijevanja ogrijevnim drvetom stanovništva 

Općine Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica, 

 

namijenjenih za sport, na 18. sjednici održanoj 

26.01.2023. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
 

I. Općinsko vijeće Fojnica zadužuje Službu za 

društvene djelatnosti i stambeno-komunalne 

poslove da na jednu od narednih sjednica 

Općinskog vijeća Fojnica dostavi Prijedlog 

Odluke o proglašenju nevladinih organizacija, 

udruženja od značaja za Općinu Fojnica. 

 

 

II.  Zaključak stupa na snagu drugog dana od 

dana objavljivanja u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

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

_____________________________________ 
 

Broj: 01-04-110-16/23 

Fojnica: 26.01.2023. godine                                                                              

 

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica – 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15) i člana 87. Poslovnika 

Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni tekst 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15) razmatrajući Informaciju o problematici 

snabdijevanja ogrijevnim drvetom stanovništva 

Općine Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica, 
na 18. sjednici održanoj 26. siječnja 2023. 

godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 

I. Općinsko vijeće Fojnica od Šumsko 

gospodarskog društva Šume Središnje Bosne 

d.o.o. Donji Vakuf traži: 

- da prioritet u snabdijevanju ogrijevnim 

drvetom imaju udruga umirovljenika, sindikati 

firmi sa područja općine Fojnica te cjelokupno 

stanovništvo Općine Fojnica, koji su potpisali 

ili trebaju potpisati ugovore za isporuku 

ogrijevnog drveta za 2023. godinu, 

- da količina ogrijevnog drveta koja će se 

isporučivati istim bude na bazi količine 

isporučene prethodne godine, (ne niža od 6 m3 

po korisniku). 

na 18. sjednici održanoj 26.01.2023. godine, 

donosi 

 

ZAKLJUČAK 

I. Općinsko vijeće Fojnica od Šumsko 

privrednog društva Srednjobosanske šume 

d.o.o. Donji Vakuf traži: 

- da prioritet u snabdijevanju ogrijevnim 

drvetom imaju udruženje  penzionera, sindikati 

firmi sa područja općine Fojnica te cjelokupno 

stanovništvo Općine Fojnica, koji su potpisali 

ili trebaju potpisati ugovore za isporuku 

ogrijevnog drveta za 2023. godinu, 

- da količina ogrijevnog drveta koja će se 

isporučivati istim bude na bazi količine 

isporučene prethodne godine, (ne niža od 6 m3 

po korisniku). 
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II. Obvezuje se Općinski načelnik da u cilju 

što žurnijeg djelovanja po donesenom 

zaključku obavi razgovor sa ravnateljom 

Šumsko gospodarskog društva Šume Središnje 

Bosne d.o.o. Donji Vakuf.  

III. Općinsko viječe Fojnica vjeruje da će 

Šumsko gospodarsko društvo Šume Središnje 

Bosne d.o.o. Donji Vakuf imati razumjevanja 

za prednje navedeno, u suprotnom će lokalna 

zajednica svoja prava pokušati ostvariti na 

drugi zakonom utemeljen način. 

IV. Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a naknadno će se objaviti u 

„Službenim novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNICA                                                                                           

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                         

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

_____________________________________ 

II. Obavezuje se Općinski načelnik da u cilju 

što hitijeg djelovanja po donesenom zaključku 

obavi razgovor sa direktorom Šumsko 

privrednbog društva Srednjobosanske šume 

d.o.o. Donji Vakuf.  

III. Općinsko viječe Fojnica vjeruje da će 

Šumsko privredno društvo Srednjobosanske 

šume d.o.o. Donji Vakuf imati razumjevanja za 

prednje navedeno, u suprotnom će lokalna 

zajednica svoja prava pokušati ostvariti na 

drugi zakonom osnovan način. 

IV. Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a naknadno će se objaviti u 

„Službenim novinama Općine Fojnica“. 

 

 

PREDSJEDNICA                                                               

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                   

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

__________________________________ 
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