
BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON 

OPĆINA FOJNICA 

 
 

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

O P Ć I N E   F O J N I C A 
 

 

BROJ: 5 
30.06.2017. godine 

F O J N I C A 
GODINA  2017. 

 
Broj: 01-05-803-1/17 

Fojnica: 31. svibnja 2017. godine 

 

Na temelju članka 24. Statuta Općine Fojnica – 

Prečišćeni tekst  („Službene novine Općine 

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

Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni tekst 

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

članka 6. Odluke o vršenju ovlasti  u 

gospodarskim društvima i javnim poduzećima od 

interesa za  Općinu Fojnica („Službene novine 

Općine Fojnica“, broj 1/16), Općinsko vijeće 

Fojnica, na 1. Izvanrednoj  sjednici, održanoj 31. 

svibnja 2017. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 

 

I. Pomoćnik načelnika, Aliji Mukača, JMBG: 

0307983171212, osobna karta broj: 3900M0048T, 

izdana u MUP Fojnica, nastanjen u Polje Pločari, 

imenuje se za predstavnika državnog kapitala na 

Skupštini „Aquareumal“ d.o.o. Fojnica. 

 

II. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja 

i bit će objavljeno u „Službenim novinama Općine 

Fojnica“. 

PREDSJEDNIK                                                                           

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, v.r. 

________________________________________ 

 

Broj: 01-05-803-2/17 

Fojnica: 31. svibnja 2017. godine 

 

Na temelju članka 24. Statuta Općine Fojnica – 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

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

Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni tekst 

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

članka 3. Odluke o vršenju ovlasti u gospodarskim 

društvima i javnim poduzećima od interesa za  

Općinu Fojnica („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj 1/16) na prijedlog Kolegija 

Općinskog vijeća, Općinsko vijeće Fojnica, na 1.  

 

Broj: 01-05-803-1/17 

Fojnica: 31.05.2017. godine 

 

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica – 

Prečišćeni tekst  („Službene novine Općine 

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

Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni tekst 

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

člana 6. Odluke o vršenju ovlasti  u privrednim 

društvima i javnim preduzećima od interesa za  

Općinu Fojnica („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj 1/16), Općinsko vijeće Fojnica, na 

1. Vanrednoj  sjednici, održanoj 31.05.2017. 

godine, donosi 

 

RJEŠENJE 

 

I. Pomoćnik načelnika, Mukača Alija, JMBG: 

0307983171212, lična karta broj: 3900M0048T, 

izdana u MUP Fojnica, nastanjen u Polje Pločari, 

imenuje se za predstavnika državnog kapitala na 

Skupštini „Aquareumal“ d.o.o. Fojnica. 

 

II. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja 

i bit će objavljeno u „Službenim novinama Općine 

Fojnica“. 

PREDSJEDNIK                                                                                        

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, s.r. 

________________________________________ 

 

Broj: 01-05-803-2/17 

Fojnica: 31.05.2017. godine 

 

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica – 

Prečišćeni tekst  („Službene novine Općine 

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

Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni tekst 

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

člana 3. Odluke o vršenju ovlasti u privrednim 

društvima i javnim preduzećima od interesa za  

Općinu Fojnica („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj 1/16) na prijedlog Kolegija 

Općinskog vijeća, Općinsko vijeće Fojnica, na 1.  
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Izvanrednoj  sjednici, održanoj 31. svibnja 

2017. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o nominiranju kandidata 

za članove Nadzornog odbora 

„Aquareumal“ d.o.o. Fojnica 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica  u Nadzorni odbor u 

„Aquareumal“ d.o.o. Fojnica nominira: 

1. Murisa Klisura, predsjednik, 

2. Nihada Mehtić, član, 

3. Nevresa Huseinbašić, član,  

4. Mejrimu Hodžić, član i  

5. Igora Bošnjak, član.  

 

II. Rješenje stupa na snagu danom donošenja i 

bit će objavljeno u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                             

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, v.r. 

______________________________________ 

 

Broj: 01-05-803-3/17 

Fojnica: 31. svibnja 2017. godine 

 

Na temelju članka 24. Statuta Općine Fojnica – 

Prečišćeni tekst  („Službene novine Općine 

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

Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni tekst 

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

i članka 6. Odluke o vršenju ovlasti  u 

gospodarskim društvima i javnim preduzećima 

od interesa za  Općinu Fojnica („Službene 

novine Općine Fojnica“, broj 1/16) na 

prijedlog Kolegija Općinskog vijeća, Općinsko 

vijeće Fojnica, na 1. Vanrednoj  sjednici, 

održanoj 31. svibnja 2017. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK  

 

I.Općinsko vijeće Fojnica obvezuje 

predstavnika državnog kapitala da na Skupštini  

NCF-a ne donosi niti jednu odluku u vezi 

dokapitalizacije NCF-a dok se ne izvrši 

skidanje sudužništva za kredit NCF-a sa 

Lječilišta „Reumal“ Fojnica i dok se ne izvrši 

uknjižba Hotela „Natura“ na NCF. 

 

II. Zaključak stupa na snagu danom donošenja 

i bit će objavljen u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                     

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                             

Branko Stanić, v.r. 

Vanrednoj  sjednici, održanoj 31.05.2017. 

godine, donosi 

 

RJEŠENJE 
o nominiranju kandidata 

za članove Nadzornog odbora 

„Aquareumal“ d.o.o. Fojnica 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica  u Nadzorni odbor u 

„Aquareumal“ d.o.o. Fojnica nominira: 

1. Klisura Murisa, predsjednik, 

2. Mehtić Nihada, član, 

3. Huseinbašić Nevresa, član,  

4. Hodžić Merimu, član i  

5. Bošnjak Igora, član.  

 

II. Rješenje stupa na snagu danom donošenja i 

bit će objavljeno u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, s.r. 

__________________________________ 

 

Broj: 01-05-803-3/17 

Fojnica: 31.05.2017. godine 

 

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica – 

Prečišćeni tekst  („Službene novine Općine 

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

Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni tekst 

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

i člana 6. Odluke o vršenju ovlasti  u 

gospodarskim društvima i javnim preduzećima 

od interesa za  Općinu Fojnica („Službene 

novine Općine Fojnica“, broj 1/16) na 

prijedlog Kolegija Općinskog vijeća, Općinsko 

vijeće Fojnica, na 1. Vanrednoj  sjednici, 

održanoj 31.05.2017. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK  

 

I.Općinsko vijeće Fojnica obavezuje 

predstavnika državnog kapitala da na Skupštini  

NCF-a ne donosi niti jednu odluku u vezi 

dokapitalizacije NCF-a dok se ne izvrši 

skidanje sudužništva za kredit NCF-a sa 

Lječilišta „Reumal“ Fojnica i dok se ne izvrši 

uknjižba Hotela „Natura“ na NCF. 

 

II. Zaključak stupa na snagu danom donošenja 

i bit će objavljen u „Službenim novinama 

Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                         

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, s.r.
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Broj: 01-05-903-4/17 

Fojnica: 29. lipnja 2017. godine 

 

Na temelju članka 2. stavak 1. Zakona o 

osnovama sigurnosti prometa u Bosni i 

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

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

24. Statuta Općine Fojnica – Prečišćeni tekst 

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

Općinsko vijeće Fojnica, na  7. sjednici održanoj 

29. lipnja 2017. godine,  donosi 

 

ODLUKU 
o izmjeni i dopuni odluke o prometu 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o prometu, broj: 01-05-185-3/10 od 25. 

veljače 2010. godine, u članku 5. stavak 2. iza 

alineje 1 dodaje se nova alineja 2 koja glasi: „u 

ulici Gornja Mahala i ulici Husni ef. Numanagića, 

u zoni  postavljenih umjetnih izbočina, brzina 

kretanja motornih vozila se ograničava do 30 

km/h.“  

Dosadašnja alineja 2 postaje alineja 3. 

  

Članak 2. 

 

U članku 6. stavak 1. na kraju rečenice, poslije 

riječi: „Dragača“ briše se „i“ dodaje se zarez, 

poslije riječi:  „Ada“  dodaju se riječi: „i 

novoizgrađena prometna površina koja spaja ulice 

Bosanska i Kulina Bana, pored Autobusne stanice 

i Gradske pijace“.  

U članku 6. stavak 2.  na kraju rečenice, poslije 

riječi: „Ruždija“ briše se „i“ dodaje se zarez, 

poslije riječi: „Husni ef. Numanagića“  dodaju  se 

riječi: „ i ulica Novo Naselje od raskrsnice sa 

ulicom Kulina Bana do ulice Bosanska“. 

 

Članak 3. 

 

U članku 7. stavak 2. i 3. se brišu i dodaje novi 

stavak 2. i 3. koji  glase:  

 „Zaustavljanje istih dozvoljeno je na 

mjestima na kojima se ne ugrožava sigurnost 

prometa, ili ometa  normalno odvijanje prometa i 

za koje  je zaustavljanje i parkiranje vozila bilo 

neophodno.“ 

„Zabranjuje se promet za sva motorna 

vozila ulicom Šetalište od Banjskog mosta do 

„Fontane“, odnosno parkinga „Aquareumal“ 

d.o.o. Fojnica, u vremensko period od 18:00 h do 

23:00 h, u periodu od 01. lipnja do 01. listopada u 

godini.“ 

Članak 4. 

 

U članku 8. stavak 1. alineja 1 se briše. 

Broj: 01-05-903-4/17 

Fojnica: 29.06.2017. godine 

 

Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o osnovama 

sigurnosti saobraćaja u Bosni i Hercegovini 

(„Službeni glasnik BiH“, broj: 6/06, 75/06, 44/07, 

84/09, 48/10, 18/13 i 8/17), člana 24. Statuta 

Općine Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene 

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

vijeće Fojnica, na  7. sjednici održanoj 

29.06.2017. godine,  donosi 

 

ODLUKU 
o izmjeni i dopuni odluke o saobraćaju  

 

Član 1. 

 

U Odluci o prometu, broj: 01-05-185-3/10 od 

25.02.2010. godine, u članu 5. stav 2. iza alineje 1 

dodaje se nova alineja 2 koja glasi: „u ulici Gornja 

Mahala i ulici Husni ef. Numanagića, u zoni  

postavljenih umjetnih izbočina, brzina kretanja 

motornih vozila se ograničava do 30 km/h.“  

 

Dosadašnja alineja 2 postaje alineja 3. 

 

Član 2. 

 

U članu 6. stav 1. na kraju rečenice, poslije riječi: 

„Dragača“ briše se „i“ dodaje se zarez, poslije 

riječi:  „Ada“  dodaju se riječi: „i novoizgrađena 

saobraćajna površina koja spaja ulice Bosanska i 

Kulina Bana, pored Autobusne stanice i Gradske 

pijace“.  

U članu 6. stav 2.  na kraju rečenice, poslije riječi: 

„Ruždija“ briše se „i“ dodaje se zarez, poslije 

riječi: „Husni ef. Numanagića“  dodaju  se riječi: „ 

i ulica Novo Naselje od raskrsnice sa ulicom 

Kulina Bana do ulice Bosanska“. 

 

Član 3. 

 

U članu 7. stav 2. i 3. se brišu i dodaje novi stav 2. 

i 3. koji  glase:  

 „Zaustavljanje istih dozvoljeno je na 

mjestima na kojima se ne ugrožava sigurnost 

saobraćaja, ili ometa  normalno odvijanje 

saobraćaja i za koje  je zaustavljanje i parkiranje 

vozila bilo neophodno.“ 

„Zabranjuje se saobraćaj za sva motorna 

vozila ulicom Šetalište od Banjskog mosta do 

„Fontane“, odnosno parkinga „Aquareumal“ 

d.o.o. Fojnica, u vremensko period od 18:00 h do 

23:00 h, u periodu od 01. jula do 01. oktobra u 

godini.“ 

Član 4. 

 

U članu 8. stav 1. alineja 1 se briše. 
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Članak 5. 

 

U članku 12. stavak 1. točka 2. mijenja se i 

glasi: „taksi stajalište desno  pored prometnice 

koja spaja ulice Bosanska i ulicu Žrtava rata,  

posmatrajući iz pravca ulice Bosanska.“ 

 

Članak 6. 

 

U članku 13. alineja 2 mijenja se i glasi:„ za 

vrijeme tradicionalnog blagdana „Duhovi,“ 

U članku 13. alineja 5 mijenja se i glasi: „za 

vrijeme vjerskih blagdana.“ 

 

Članak 7. 

 

Ova Odluka stupa na snagu drugog dana od 

dana donošenja, a naknadno će biti objavljena 

u „Službenim novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                     

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, v.r. 

______________________________________ 

 

Broj: 01-05-903-3/17 

Fojnica: 29. lipnja 2017. godine          

                                                                    

Na temelju članka 19. Zakona o građevnom 

zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine 

(„Službene novine F BiH“, broj: 25/03, 16/04 i 

67/05), članka 24. točka 32. Statuta Općine 

Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine 

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

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15), razmatrajući Prijedlog 

odluke o usvajanju plana parcelacije užeg 

urbanog područja Općine Fojnica, Općinsko 

vijeće Fojnica, na 7. sjednici održanoj 29. 

lipnja 2017. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
 

I. Općinsko vijeće Fojnica razmatrajući 

Prijedlog odluke o usvajanju plana parcelacije 

užeg urbanog područja Općine Fojnica, broj: 

05-23-728/17 od 17. svibnja 2017. godine 

prihvata da se u prostornom obuhvatu 

građevne parcele  k.č. 1233, „Donje Lastve“, 

pravo raspolaganja  Općina Fojnica ( koja se 

odnosi na dio putne komunikacije koja je 

odlukom Općinskog vijeća broj: 01-05-244-

3/17, od 23. veljače 2017. godine ukinuta) 

formira nekategorisani put na parcelama broj:  

1233, 1233/1 koji se uklapa u postojeći put k.č. 

1220 i dalje spaja sa ulicom Džemala Bijedića, 

a sa parcelom k.č. 1232 predstavlja dvosmjerni  

Član 5. 

 

U članu 12. stav 1. tačka 2. mijenja se i glasi: 

„taksi stajalište desno  pored saobraćajnice 

koja spaja ulice Bosanska i ulicu Žrtava rata,  

posmatrajući iz pravca ulice Bosanska.“ 

 

Član 6. 

 

U članu 13. alineja 2 mijenja se i glasi:„ za 

vrijeme tradicionalnog blagdana „Duhovi,“ 

U članu 13. alineja 5 mijenja se i glasi: „za 

vrijeme vjerskih blagdana.“ 

 

Član 7. 

 

Ova Odluka stupa na snagu drugog dana od 

dana donošenja, a naknadno će biti objavljena 

u „Službenim novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                         

Branko Stanić, s.r. 

______________________________________ 

 

Broj: 01-05-903-3/17 

Fojnica: 29.06.2017. godine                                                                        

 

Na osnovu člana 19. Zakona o građevinskom 

zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine 

(„Službene novine F BiH“, broj: 25/03, 16/04 i 

67/05), člana 24. tačka 32. Statuta Općine 

Fojnica – Prečišćeni tekst („Službene novine 

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

Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15), razmatrajući Prijedlog 

odluke o usvajanju plana parcelacije užeg 

urbanog područja Općine Fojnica, Općinsko 

vijeće Fojnica, na 7. sjednici održanoj 

29.06.2017. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
 

I. Općinsko vijeće Fojnica razmatrajući 

Prijedlog odluke o usvajanju plana parcelacije 

užeg urbanog područja Općine Fojnica, broj: 

05-23-728/17 od 17.05.2017. godine prihvata 

da se u prostornom obuhvatu građevinske 

parcele  k.č. 1233, „Donje Lastve“, pravo 

raspolaganja  Općina Fojnica ( koja se odnosi 

na dio putne komunikacije koja je odlukom 

Općinskog vijeća broj: 01-05-244-3/17, od 

23.02.2017. godine ukinuta) formira 

nekategorisani put na parcelama broj:  1233, 

1233/1 koji se uklapa u postojeći put k.č. 1220 

i dalje spaja sa ulicom Džemala Bijedića, a sa 

parcelom k.č. 1232 predstavlja dvosmjerni
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ulaz-izlaz  iz ulice Džemala Bijedića prema 

planiranoj ski staz, a da se sve ostalo 

predloženo naprijed navedenom odlukom 

briše. 

 

II. Zadužuje se Služba za urbanizam, 

graditeljstvo, katastar i imovinsko-pravne 

poslove da kvadraturu prostornog obuhvata 

građevne parcele k.č. 1233, Donje Lastve, 

(lijeva i desna strana) pravo raspolaganja 

Općina Fojnica dostavi predsjednicima 

Klubova Općinskog vijeća Fojnica kako bi isti 

svoj prijedlog parcelacije predmetne parcele 

prezentirali na Kolegiju Općinskog vijeća 

Fojnica, koji će Službi za urbanizam, 

graditeljstvo, katastar i imovinsko-pravne 

poslove  dati smjernice za parcelaciju užeg 

urbanog područja Općine Fojnica. . 

  

III. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                     

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, v.r. 

______________________________________ 

 

ulaz-izlaz iz ulice Džemala Bijedića prema 

planiranoj ski staz, a da se sve ostalo 

predloženo naprijed navedenom odlukom 

briše. 

 

II. Zadužuje se Služba za urbanizam, građenje, 

katastar i imovinsko-pravne poslove da 

kvadraturu prostornog obuhvata građevinske 

parcele k.č. 1233, Donje Lastve, (lijeva i desna 

strana) pravo raspolaganja Općina Fojnica 

dostavi predsjednicima Klubova Općinskog 

vijeća Fojnica kako bi isti prijedlog parcelacije 

predmetne parcele prezentirali na Kolegiju 

Općinskog vijeća Fojnica.  

Kolegi Općinskog vijeća Fojnica će Službi za 

urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-

pravne poslove dati smjernice za parcelaciju 

užeg urbanog područja Općine Fojnica.  

  

III. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                      

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, s.r. 

______________________________________ 

 

Broj: 01-05-903-5/17 

Fojnica: 29. lipnja 2017. 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 stanju 

planske dokumentacije na području Općine 

Fojnica, dostavljenu od Službe za urbanizam, 

graditeljstvo, katastar i imovinsko-pravne 

poslove Općine Fojnica, Općinsko vijeće 

Fojnica, na 7. sjednici održanoj 29. lipnja 

2017. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o prostorno planskim dokumentima   

na području Općine Fojnica 

 

I. Na području Općine Fojnica u primjeni su 

planski dokumenti: 

 

- Odluka o prostornom uređenju iz 1976. 

godine, 

 

 

Broj: 01-05-903-5/17 

Fojnica: 29.06.2017. 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 stanju 

planske dokumentacije na području Općine 

Fojnica, dostavljenu od Službe za urbanizam, 

građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove 

Općine Fojnica, Općinsko vijeće Fojnica, na 7. 

sjednici održanoj 29.06.2017. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o prostorno planskim dokumentima  

 na području Općine Fojnica 

 

 

I. Na području Općine Fojnica u primjeni su 

planski dokumenti: 

 

- Odluka o prostornom uređenju iz 1976. 

godine, 
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- Regulacijski plan užeg urbanog područja 

grada  iz 1987. godine,  

- Regulacijski plan Podcitonja iz 1983. godine, 

- Regulacijski plan Sportsko rekreacijskog 

centra “Pridolci” – 2007. godina, 

- Regulacijski plan Sportsko rekreacijskog 

centra “Poljana” – 2009. godina. 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu drugog dana 

od dana donošenja, a naknadno će biti 

objavljen u „Službenim novinama Općine 

Fojnica”. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                        

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                               

Branko Stani, v.r. 

______________________________________ 

 

- Regulacioni plan užeg urbanog područja 

grada  iz 1987. godine,  

- Regulacioni plan Podcitonja iz 1983. godine, 

- Regulacioni plan Sportsko rekreacionog 

centra “Pridolci” – 2007. godina, 

- Regulacioni plan Sportsko rekreacionog 

centra “Poljana” – 2009. godina. 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu drugog dana 

od dana donošenja, a naknadno će biti 

objavljen u „Službenim novinama Općine 

Fojnica”. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                          

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                              

Branko Stanić, s.r. 

__________________________________

Broj: 01-23-632/17 

Fojnica: 29. lipnja 2017. godine          

                                                                    

Na temelju članka 24. Statuta Općine Fojnica – 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15) i članka 90. Poslovnika 

Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni tekst 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15), razmatrajući Inicijativu/Zahtjev za 

izmjenu  Regulacijskog plana užeg urbanog 

područja Općine Fojnica  podnesen od 

investitora „Elektrovod“ d.o.o. Fojnica, 

Općinsko vijeće Fojnica, na 7. sjednici 

održanoj 29. lipnja 2017. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju inicijative za izmjenu 

Regulacijskog plana  

užeg urbanog područja Općine Fojnica  

 

I. Općinsko vijeće Fojnica, prihvaća inicijativu 

za izmjenu Regulacijskog plana užeg urbanog 

područja Općine Fojnica, na građevnim 

parcelama k.č. broj 392. i 393. K.O Fojnica, 

podnesenu od investitora „Elektrovod“ d.o.o. 

Fojnica.  

 

II. Zadužuje se Služba za urbanizam, 

graditeljstvo, katastar i imovinsko-pravne 

poslove da pripremi Nacrt odluke o pristupanju 

izmjene Regulacijskog plana užeg urbanog 

područja Općine Fojnica sukladno zahtjevu 

investitora „Elektrovod“ d.o.o. Fojnica, te 

idejno rješenje prezentira na jednoj od 

narednih sjednica Općinskog vijeća. Nacrtom 

odluke potrebno je obuhvatiti i prostor koji 

graniči sa ugostiteljskim objektom „Lovac“, 

zgradom u kojoj je smješteno Sarajevo 

osiguranje dd Visoko, objektom vlasništvo 

Mihaljevića, zgradom u kojoj je smještena Uni  

Broj: 01-23-632/17 

Fojnica: 29.06.2017. godine          

                                                                    

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica – 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

Fojnica“, broj: 2/15) i člana 90. Poslovnika 

Općinskog vijeća Fojnica – Prečišćeni tekst 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15), razmatrajući Inicijativu/Zahtjev za 

izmjenu  Regulacionog plana užeg urbanog 

područja Općine Fojnica  podnesen od 

investitora „Elektrovod“ d.o.o. Fojnica, 

Općinsko vijeće Fojnica, na 7. sjednici 

održanoj 29.06.2017. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju inicijative za izmjenu 

Regulacionog plana  

užeg urbanog područja Općine Fojnica  

 

I. Općinsko vijeće Fojnica, prihvaća inicijativu 

za izmjenu Regulacionog plana užeg urbanog 

područja Općine Fojnica, na građevinskim 

parcelama k.č. broj 392. i 393. K.O Fojnica, 

podnesenu od investitora „Elektrovod“ d.o.o. 

Fojnica.  

 

II. Zadužuje se Služba za urbanizam, građenje, 

katastar i imovinsko-pravne poslove da 

pripremi Nacrt odluke o pristupanju izmjene 

Regulacionog plana užeg urbanog područja 

Općine Fojnica u skladu sa zahtjevom 

investitora „Elektrovod“ d.o.o. Fojnica, te 

idejno rješenje prezentira na jednoj od 

narednih sjednica Općinskog vijeća. Nacrtom 

odluke potrebno je obuhvatiti i prostor koji 

graniči sa ugostiteljskim objektom „Lovac“, 

zgradom u kojoj je smješteno Sarajevo 

osiguranje dd Visoko, objektom vlasništvo 

Mihaljevića, zgradom u kojoj je smještena Uni
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Kredit Banka dd Sarajevo, ugostiteljskim 

objektom „Dansi“, objektom pokojne Sanje 

Trogrančić, objektom Nezira Ibreljić do 

objekta  Fikreta Zečević, te na istom 

predvidjeti gradnju parking prostora, garaža i 

drvarnica. 

 

III. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                      

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, v.r. 

______________________________________ 

 

Broj:01-05-903-6/17 

Fojnica: 29. lipnja 2017. godine 

 

Na temelju članka 8. Zakona o načelima  

lokalne samouprave u Federaciji BiH („Sl. 

novine Federacije BiH“, broj: 49/06, 51/09),  

članka  24. Statuta Općine Fojnica – Prečišćeni 

tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15), Odluke o načinu  korištenju prirodnih 

resursa na području Općine  Fojnica 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 3/15) 

i  članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća 

Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, 

broj: 2/15),  Općinsko vijeće Fojnica, 

raspravljajući o Informaciji o stanju šuma na 

području Općine Fojnica, a na temelju 

trogodišnjeg Izvješća  Šumskogospodarskog 

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

Vakuf  o  isporuci trupaca sa područja 

Šumarije Fojnica, na 7. sjednici održanoj  29. 

lipnja 2017. godine,   donosi 

 

ZAKLJUČAK 
 

1. Općinsko vijeće Fojnica apelira na viša tijela 

vlasti da što hitnije donesu Zakon o šumama i 

podzakonske akte koji se odnose na prodaju 

šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz 

državnih šuma. 

 

2. Kako postoji  sve veća potreba  za poticanje 

razvoja finalne proizvodnje koja štiti šumu i  

omogućuje novo zapošljavanje, potrebno je da 

Vlada F BiH, Vlada KSB, njena resorna 

ministarstva i Šumskogospodarsko društvo 

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

donesu nova podzakonska akta kojima će se 

utvrditi novi  uvjeti prodaje drvnih 

sortimenata,  potaknuti razvoj finalnih  

Kredit Banka dd Sarajevo, ugostiteljskim 

objektom „Dansi“, objektom pokojne 

Trogrančić Sanje, objektom Ibreljić Nezira do 

objekta  Zečević Fikreta, te na istom 

predvidjeti gradnju parking prostora, garaža i 

drvarnica. 

 

III. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                        

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA                                                                                                           

Branko Stanić, s.r. 

______________________________________ 
 

Broj:01-05-903-4/17 

Fojnica: 29.06.2017. godine 

 

Na osnovu člana 8. Zakona o principima 

lokalne samouprave u Federaciji BiH („Sl. 

novine Federacije BiH“, broj: 49/06, 51/09),  

člana  24. Statuta Općine Fojnica – Prečišćeni 

tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15) Odluke o načinu  korištenju prirodnih 

resursa na području Općine  Fojnica 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

3/15),  člana 87. Poslovnika Općinskog vijeća 

Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, 

broj: 2/15),  Općinsko vijeće Fojnica, na 7. 

sjednici održanoj, 29.06.2017. godine, 

raspravljajući o Informaciji o stanju šuma na 

području Općine Fojnica, a na osnovu 

trogodišnjeg Izvještaja  Šumskoprivrednog 

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

Vakuf  o  isporuci trupaca sa područja 

Šumarije Fojnica,  donosi 

 

ZAKLJUČAK 
 

1. Općinsko vijeće Fojnica apeluje na više 

organe vlasti da što hitnije donesu Zakon o 

šumama i podzakonske akte koji se odnose na 

prodaju šumskih drvnih sortimenata 

porijeklom iz državnih šuma. 

 

2. Kako postoji  sve veća potreba  za poticanje 

razvoja finalne proizvodnje koja štiti šumu i  

omogućuje novo zapošljavanje, potrebno je da 

Vlada F BiH, Vlada SBK, njena resorna 

ministarstva i Šumskoprivredno društvo 

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

donesu nova podzakonska akta kojima će se 

utvrditi novi  uvjeti prodaje drvnih 

sortimenata,  potaknuti razvoj finalnih  
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finalnih proizvoda namijenjenih za izvoz i 

zaustaviti  izvoz ogrijeva, daske, letve, frize i 

drugih poluproizvoda od drveta. 

 

3. Općinskom vijeću Fojnica je neprihvatljiva 

činjenica da svake godine ravnopravno 

konkuriraju za nabavku drvnih sortimenata 

pravne osobe sa desetak uposlenih koji vrše  

prorez ili izvoze cijepano drvo za ogrjev, 

naspram pravnih osoba koja zapošljavaju deset 

do dvadeset  puta više radnika,  njihov prihod 

se mjeri u milionima Konvertibilnih maraka, 

izvozno su orijentirani, redovno plaćaju 

obveze, pozitivno posluju i na kraju,  prave u 

svijetu bosanskohercegovački brend finalnog 

proizvoda od drveta.   

 

4. Obzirom da državna tijela iz točke 2. ovog 

zaključka dugi niz godina nemogu da urede 

ovu oblast i zaustave dalji izvoz niže faze 

prerade drveta, ne potaknu razvoj finalne 

proizvodnje, samim tim i razvoj lokalnih 

zajednica, Općinsko vijeće Fojnica nalaže 

Kantonalnom šumskogospodarskom društvo 

d.o.o. Donji Vakuf,  da je dužno prodaju 

drvnih sortimenata  vršiti na način da primat u 

snadbijevanju imaju gospodarski subjekti sa 

područja lokalne samouprave Fojnica sa što 

večim stepenom finalne prerade  prema 

tržišnim uslovima i cijenama.  

 

5. Ukoliko Kantonalno šumskogospodarsko 

društvo d.o.o. Donji Vakuf  svu tehničku 

oblovinu posječenu na području Općine 

Fojnica ne ponudi gospodarskim subjektima sa 

područja lokalne samouprave Fojnica, 

Općinsko vijeće Fojnica zajedno sa svojim 

građanima posegnut će za nepopularnim 

mjerama  kako  bi zaštitili trenutnu zaposlenost 

i omogućili otvaranje novih radnih mjesta na 

području Općine Fojnica u sektoru finalne 

prerade drveta.  

 

6. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a naknadno će biti objavljen u 

„Službenim novinama Općine Fojnica“. 

 

Dostaviti: 

 Vladi Federacije BiH, 

 Vladi Kantona Središnja Bosna, 

 ŠGD „Šume Središnje Bosne“ d.o.o. 

Donji Vakuf,  

 Evidencija, 

 A/a 

 PREDSJEDNI K                                                                               

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

        Branko Stanić, v.r. 

finalnih proizvoda namijenjenih za izvoz i 

zaustaviti  izvoz ogrijeva, daske, letve, frize i 

drugih poluproizvoda od drveta. 

 

3. Općinskom vijeću Fojnica je neprihvatljiva 

činjenica da svake godine ravnopravno 

konkurišu za nabavku drvnih sortimenata 

pravna lica sa desetak uposlenih koji vrše  

prorez ili izvoze cijepano drvo za ogrjev, 

naspram pravnih lica koja zapošljavaju deset 

do dvadeset  puta više radnika,  njihov prihod 

se mjeri u milionima Konvertibilnih maraka, 

izvozno su orijentisani, redovno plaćaju 

obaveze, pozitivno posluju i na kraju,  prave u 

svijetu bosanskohercegovački brend finalnog 

proizvoda od drveta.   

 

4. Obzirom da državni organi iz tačke 2. ovog 

zaključka dugi niz godina nemogu da urede 

ovu oblast i zaustave dalji izvoz niže faze 

prerade drveta, ne potaknu razvoj finalne 

proizvodnje, samim tim i razvoj lokalnih 

zajednica, Općinsko vijeće Fojnica nalaže 

Kantonalnom šumsko privredno društvo d.o.o. 

Donji Vakuf,  da je dužno prodaju drvnih 

sortimenata  vršiti na način da primat u 

snadbijevanju imaju privredni subjekti sa 

područja lokalne samouprave Fojnica sa što 

večim stepenom finalne prerade  prema 

tržišnim uslovima i cijenama.  

 

5. Ukoliko Kantonalno šumsko privredno 

društvo d.o.o. Donji Vakuf  svu tehničku 

oblovinu posječenu na području Općine 

Fojnica ne ponudi privrednim subjektima sa 

područja lokalne samouprave Fojnica, 

Općinsko vijeće Fojnica zajedno sa svojim 

građanima posegnut će za nepopularnim 

mjerama  kako  bi zaštitili trenutnu zaposlenost 

i omogućili otvaranje novih radnih mjesta na 

području općine Fojnica u sektoru finalne 

prerade drveta.  

 

6. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a naknadno će biti objavljen u 

„Službenim novinama Općine Fojnica“. 

 

Dostaviti: 

 Vladi Federacije BiH, 

 Vladi Srednjobosanskog kantona, 

 ŠPD „Srednjobosanske šume“ d.o.o. 

Donji Vakuf,  

 Evidencija, 

 A/a 

PREDSJEDNIK                                                                              

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

         Branko Stanić, s.r.
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Broj: 01-14-605/17 

Fojnica: 29. lipnja 2017. 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 i 

financijskom poslovanju Javne ustanove za 

predškolski odgoj i prosvjetu djece Fojnica za 

period 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, 

Općinsko vijeće Fojnica, na 7. sjednici 

održanoj 29. lipnja 2017. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o radu   

i financijskom poslovanju  

Javne ustanove za predškolski odgoj  

i prosvjetu djece Fojnica  

za period 1. siječnja  

do 31. prosinca 2016. godine 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvješće o 

radu i financijskom poslovanju Javne ustanove 

za predškolski odgoj i prosvjetu djece Fojnica 

za period 1. siječnja do 31. prosinca 2016. 

godine. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o radu 

i financijskom poslovanju Javne ustanove za 

predškolski odgoj i prosvjetu djece Fojnica za 

2016. godinu, broj: 93-1/17 od 15. travnja 

2017. godine. 

 

II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                           

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, v.r. 

______________________________________ 

 

Broj: 01-05-903-7/17 

Fojnica: 29. lipnja 2017. godine                                                                             

 

Na temelju članka 24. Statuta Općine Fojnica – 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

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

Općinskog vijeća Fojnica – prečišćeni tekst 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15), razmatrajući Prijedlog odluke o izmjeni 

i dopuni odluke o prometu Općinsko vijeće  

 

Broj: 01-14-605/17 

Fojnica: 29.06.2017. 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 i 

finansijskom poslovanju Javne ustanove za 

predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece 

Fojnica za period 01.01.2016. godine do 

31.12.2016. godine, Općinsko vijeće Fojnica, 

na 7. sjednici održanoj 29.06.2017. godine, 

donosi 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvještaja o radu   

i finansijskom poslovanju  

Javne ustanove za predškolsko vaspitanje  

i obrazovanje djece Fojnica  

za period 01.01. do 31.12.2016. godine 

 

 

I. Općinsko vijeće Fojnica usvaja Izvještaj o 

radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove 

za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece 

Fojnica za period 01.01. do 31.12.2016. 

godine. 

 

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj o radu 

i finansijskom poslovanju Javne ustanove za 

predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece 

Fojnica za 2016. godinu, broj: 93-1/17 od 

15.04.2017. godine. 

 

II. Zaključak će biti objavljen u „Službenim 

novinama Općine Fojnica“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                 

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 
Branko Stanić, s.r. 

______________________________________ 

 

Broj: 01-05-903-7/17 

Fojnica: 29.06.2017. godine                                                                             

 

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Fojnica – 

Prečišćeni tekst („Službene novine Općine 

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

Općinskog vijeća Fojnica – prečišćeni tekst 

(„Službene novine Općine Fojnica“, broj: 

2/15), razmatrajući Prijedlog odluke o izmjeni 

i dopuni odluke o saobraćaju Općinsko vijeće  
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Fojnica, na 7. sjednici održanoj 29. lipnja 

2017. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
 

I. Zadužuje se Općinski načelnik da angažira 

stručne osobe koje će na temelju kvalitetne 

analize predložiti smjernice za izradu nove 

odluke o prometu kojom između ostalog treba 

biti utvrđeno i postavljanje prometne 

signalizacija za sve  puteve i mostove.  

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu drugog dana 

od dana donošenja, a naknadno će biti 

objavljen u „Službenim novinama Općine 

Fojnica”.  

PREDSJEDNIK                                                                                           

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, v.r. 

______________________________________ 

 

 

Fojnica, na 7. sjednici održanoj 29.06.2017. 

godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 
 

I. Zadužuje se Općinski načelnik da angažira 

stručna lica koja će na osnovu kvalitetne 

analize predložiti smjernice za izradu nove 

odluke o saobraćaju kojom između ostalog 

treba biti utvrđeno i postavljanje saobraćajne 

signalizacija za sve  puteve i mostove.  

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu drugog dana 

od dana donošenja, a naknadno će biti 

objavljen u „Službenim novinama Općine 

Fojnica”. 

PREDSJEDNIK                                                                                   

OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA 

Branko Stanić, s.r. 

__________________________________
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