SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE NOVI TRAVNIK
24. oktobar/listopad 2019.
NOVI TRAVNIK

Broj: 5

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene
novine F BiH», broj 49/06) člana 24. Statuta Općine Novi
Travnik («Službeni glasnik Općine Novi Travnik», broj
3/08) i člana 80. i 104. Poslovnika Općinskog vijeća Novi
Travnik («Službeni glasnik Općine Novi Travnik», broj
1/09), Općinsko vijeće Novi Travnik je na 19. redovnoj
sjednici održanoj dana 10.10.2019.godine, donijelo

Godina: XIX

Z A K L J U Č A K
o utvrđivanju Nacrta Odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o općinskim komunalnim
taksama

Na temelju članka 13. Zakona o principima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene
novine F BiH», broj 49/06) članka 24. Statuta Općine
Novi Travnik («Službeni glasnik Općine Novi Travnik»,
broj 3/08) i članka 80 i 104. Poslovnika Općinskog
vijeća Novi Travnik («Službeni glasnik Općine Novi
Travnik», broj 1/09), Općinsko vijeće Novi Travnik je na
19. redovitoj sjednici održanoj dana 10.10.2019.godine,
donijelo
Z A K L J U Č A K
o utvrđivanju Nacrta Odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o općinskim komunalnim
pristojbama

I

I

Utvrđuje se Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama
odluke o općinskim komunalnim taksama Općine Novi
Travnik i upućuje na javnu raspravu.

Utvrđuje se Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama
odluke o općinskim komunalnim pristojbama Općine
Novi Travnik i upućuje na javnu raspravu.

II

II

Nacrt Odluke iz tačke I ovog zaključka biti će objavljen
na oglasnoj tabli i web stranici Općine Novi Travnik.

Nacrt Odluke iz tačke I ovog zaključka biti će objavljen
na oglasnoj tabli i web stranici Općine Novi Travnik.

III

III

Nosilac aktivnosti na organiziranju i vođenju javne
rasprave bit će Služba za privredu, poduzetništvo i lokalni
ekonomski razvoj Općine Novi Travnik (u daljem tekstu:
Služba).

Nositelj aktivnosti na organiziranju i vođenju javne
rasprave bit će Služba za gospodarstvo, poduzetništvo
i lokalni ekonomski razvitak Općine Novi Travnik (u
daljem tekstu: Služba).

IV

IV

Služba će objaviti javni poziv za podnošenje prijedloga,
primjedbi, mišljenja i sugestija na oglasnoj tabli i web
stranici Općine Novi Travnik i terminu održavanja
glavne javne rasprave koja će se održati u sali Općinskog
vijeća Novi Travnik.

Služba će objaviti javni poziv za podnošenje prijedloga,
primjedbi, mišljenja i sugestija na oglasnoj ploči i web
stranici Općine Novi Travnik i terminu održavanja
glavne javne rasprave koja će se održati u sali Općinskog
vijeća Novi Travnik.
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V

V

Po završenoj javnoj raspravi o rezultatima javne rasprave
Služba je dužna podnijeti izvještaj Općinskom vijeću
uz navođenje sadržaja javne rasprave, sa obrađenim
prijedlozima, primjedbama mišljenjima i sugestijama
zaprimljenim u toku trajanja rasprave, radi donošenja
konačne odluke.
VI

Po završenoj javnoj raspravi o rezultatima javne rasprave
Služba je dužna podnijeti izvješće Općinskom vijeću
uz navođenje sadržaja javne rasprave, sa obrađenim
prijedlozima, primjedbama mišljenjima i sugestijama
zaprimljenim u toku trajanja rasprave, radi donošenja
konačne odluke.
VI

Javna rasprava će trajati 20 dana, a započet će odmah
nakon stupanja na snagu ovog Zaključka.

Javna rasprava će trajati 20 dana, a započet će odmah
nakon stupanja na snagu ovog Zaključka.

VII

VII

Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u «Službenom glasniku Općine Novi
Travnik».
PREDSJEDAVAJUĆI
Broj; 08-49-2926/19
OPĆINSKOG VIJEĆA
Datum:10.10.2019.godine
Fabo Stanić

Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u «Službenom glasniku Općine Novi
Travnik».
PREDSJEDATELJ
Broj; 08-49-2926/19
OPĆINSKOG VIJEĆA
Datum:10.10.2019.godine
Fabo Stanić

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene
novine F BiH», broj 49/06) člana 24. Statuta Općine Novi
Travnik («Službeni glasnik Općine Novi Travnik», broj
3/08) i člana 80. i 104. Poslovnika Općinskog vijeća Novi
Travnik («Službeni glasnik Općine Novi Travnik», broj
1/09), Općinsko vijeće Novi Travnik je na 19. redovnoj
sjednici održanoj dana 10.10.2019.godine, donijelo
Z A K L J U Č A K
o utvrđivanju Nacrta Odluke o komunalnoj naknadi

Na temelju članka 13. Zakona o principima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene
novine F BiH», broj 49/06) članka 24. Statuta Općine
Novi Travnik («Službeni glasnik Općine Novi Travnik»,
broj 3/08) i članka 80 i 104. Poslovnika Općinskog
vijeća Novi Travnik («Službeni glasnik Općine Novi
Travnik», broj 1/09), Općinsko vijeće Novi Travnik je na
19. redovitoj sjednici održanoj dana 10.10.2019.godine,
donijelo
Z A K L J U Č A K
o utvrđivanju Nacrta Odluke o komunalnoj naknadi

I

I

Utvrđuje se Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi i
upućuje na javnu raspravu.

Nacrt Odluke iz točke I ovog zaključka biti će objavljen
na oglasnoj ploči i web stranici Općine Novi Travnik.

II

II

Nacrt Odluke iz tačke I ovog zaključka biti će objavljen
na oglasnoj tabli i web stranici Općine Novi Travnik.

Nacrt Odluke iz točke I ovog zaključka biti će objavljen
na oglasnoj ploči i web stranici Općine Novi Travnik.

III

III

Nosilac aktivnosti na organizovanju i vođenju javne
rasprave bit će Služba za urbanizam, imovinskopravne poslove i katastar i Služba za komunalne

Nositelj aktivnosti na organiziranju i vođenju javne
rasprave bit će Služba za urbanizam, imovinskopravne poslove i katastar i Služba za komunalne
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djelatnosti,obnovu i stambene poslove (u daljem tekstu:
Službe).

djelatnosti,obnovu i stambene poslove (u daljem tekstu:
Službe).

IV

IV

Služba će objaviti javni poziv za podnošenje prijedloga,
primjedbi, mišljenja i sugestija na oglasnoj tabli i
web stranici Općine Novi Travnik i odrediti terminu
održavanja glavne javne rasprave koja će se održati u sali
Općinskog Vijeća Novi Travnik.

Služba će objaviti javni poziv za podnošenje prijedloga,
primjedbi, mišljenja i sugestija na oglasnoj ploči i
web stranici Općine Novi Travnik i odrediti terminu
održavanja glavne javne rasprave koja će se održati u sali
Općinskog Vijeća Novi Travnik.

V

V

Po završenoj javnoj raspravi o rezultatima javne rasprave
Služba je dužna podnijeti izvještaj Općinskom vijeću
uz navođenje sadržaja javne rasprave, sa obrađenim
prijedlozima, primjedbama mišljenjima i sugestijama
zaprimljenim u toku trajanja rasprave, radi donošenja
konačne odluke.

Po završenoj javnoj raspravi o rezultatima javne rasprave
Služba je dužna podnijeti izvješće Općinskom vijeću
uz navođenje sadržaja javne rasprave, sa obrađenim
prijedlozima, primjedbama mišljenjima i sugestijama
zaprimljenim u toku trajanja rasprave, radi donošenja
konačne odluke.

VI

VI

Javna rasprava će trajati 30 dana, a započet će odmah
nakon stupanja na snagu ovog Zaključka.

Javna rasprava će trajati 30 dana, a započet će odmah
nakon stupanja na snagu ovog Zaključka.

VII

VII

Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u «Službenom glasniku Općine Novi
Travnik».

Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u «Službenom glasniku Općine Novi
Travnik».

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Fabo Stanić

Broj:08- 49-2927/19
Datum:10.10.2019.

PREDSJEDATELJ
OPĆINSKOG VIJEĆA
Fabo Stanić

Broj:08- 49-2927/19
Datum:10.10.2019.

Na osnovu, člana 24. Statuta Općine Novi Travnik
(„Službeni Glasnik Općine Novi Travnik“, broj:
3/08), i člana 81. Poslovnika Općinskog vijeća Novi
Travnik(„Službeni glasnik Općine Novi Travnik“, broj:
1/09 i 4/13) Općinsko vijeće Općine Novi Travnik na
1. vanrednoj sjednici održanoj dana 24.10.2019. godine,
d o n o s i:
ODLUKU
o izdvajanju interventnih sredstava u vidu
pozajmice JKP „Vilenica čistoća“ doo Novi Travnik
a u cilju prevazilaženja trenutne situacije u
preduzeću

Na temelju, članka 24. Statuta Općine Novi Travnik
(„Službeni Glasnik Općine Novi Travnik“, broj:
3/08), i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća Novi
Travnik(„Službeni glasnik Općine Novi Travnik“, broj:
1/09 i 4/13) Općinsko vijeće Općine Novi Travnik na 1.
izvanrednoj sjednici održanoj dana 24.10.2019. godine,
d o n o s i:
ODLUKU
o izdvajanju interventnih sredstava u vidu
pozajmice JKP „Vilenica čistoća“ doo Novi Travnik
a u cilju prevazilaženja trenutne situacije u
poduzeću

I

I
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Obavezuje se Općina Novi Travnik da iz ostvarenog
suficita za prvih devet mjeseci 2019.godine izdvoji iznos
od 76.000,00 KM kao pozajmicu JKP „Vilenica čistoća“
doo radi izmirenja dospjelih obaveza po pravosnažnim
sudskim presudama.

Obvezuje se Općina Novi Travnik da iz ostvarenog
suficita za prvih devet mjeseci 2019. godine izdvoji iznos
od 76.000,00 KM kao pozajmicu JKP „Vilenica čistoća“
doo radi izmirenja dospjelih obaveza po pravomoćnim
sudskim presudama.

II

II

Obavezuje se Uprava JKP „Vilenica čistoća“ doo da
posuđena sredstva vrati po odobrenju kreditnih sredstava
a najkasnije do 15.12.2019.godine.

Obvezuje se Uprava JKP „Vilenica čistoća“ doo da
posuđena sredstva vrati po odobrenju kreditnih sredstava
a najkasnije do 15.12.2019. godine.

III

III

Obavezuje se Općina Novi Travnik, Općinsko vijeće
Novi Travnik, Uprava JKP „Vilenica čistoća“ doo,
da svako u svojoj nadležnosti poduzme aktivnosti na
realizaciji člana II ove Odluke.

Obvezuje se Općina Novi Travnik, Općinsko vijeće Novi
Travnik, Uprava JKP „Vilenica čistoća“ doo, da svako u
svojoj mjerodavnosti poduzme aktivnosti na realizaciji
člana II ove Odluke.

IV

IV

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u „Službenom Glasniku Općine Novi
Travnik“.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u „Službenom Glasniku Općine Novi
Travnik“.

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Fabo Stanić

PREDSJEDATELJ
OPĆINSKOG VIJEĆA
Fabo Stanić

Broj: 08-14-2/2730/19
Datum:24.10.2019.godine

Broj:08-14-2-2730/19
Datum:24.10.2019.godine

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(«Službene novine F BiH», broj 49/06), člana 24. Statuta
Općine Novi Travnik («Službeni glasnik Općine Novi
Travnik», broj 3/08, 2/10 i 2/17) i člana 88. Poslovnika
Općinskog vijeća Novi Travnik («Službeni glasnik
Općine Novi Travnik», broj 1/09 i 4/13), Općinsko
vijeće Novi Travnik na 1. vanrednoj sjednici održanoj
dana 24.10.2019. godine donosi

Na temelju članka 13. Zakona o principima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene
novine F BiH», broj 49/06), članka 24. Statuta Općine
Novi Travnik («Službeni glasnik Općine Novi Travnik»,
broj 3/08, 2/10 i 2/17) i članka 88. Poslovnika Općinskog
vijeća Novi Travnik («Službeni glasnik Općine Novi
Travnik», broj 1/09 i 4/13), Općinsko vijeće Novi Travnik
na 1. izvanrednoj sjednici održanoj dana 24.10.2019.
godine donosi

ZAKLJUČAK
zaduženju Stručne službe za poslove Općinskog
vijeća i Općinskog načelnika za dostavu materijala
predsjednicima klubova političkih partija

ZAKLJUČAK
zaduženju Stručne službe za poslove Općinskog
vijeća i Općinskog načelnika za dostavu materijala
predsjednicima klubova političkih partija

I

I

Zadužuje se Stručna služba za poslove Općinskog

Zadužuje se Stručna služba za poslove Općinskog

24. oktobar/listopad 2019. god.
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vijeća i Općinskog načelnika da predsjednicima klubova
vijećnika političkih stranaka materijale za sjednice
Općinskog vijeća dostavlja u ptintanoj verziji.

vijeća i Općinskog načelnika da predsjednicima klubova
vijećnika političkih stranaka materijale za sjednice
Općinskog vijeća dostavlja u tiskanoj verziji.

II

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u «Službenom glasniku Općine Novi
Travnik».

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u «Službenom glasniku Općine Novi
Travnik».

Broj:08-01-3-2731/19
Datum:24.10.2019.godine
5

PREDSJEDATELJ
OPĆINSKOG VIJEĆA
Fabo Stanić

Broj:08-01-3-2731/19
Datum:24.10.2019.godine

PREDSJEDATELJ
OPĆINSKOG VIJEĆA
Fabo Stanić

5

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine F BiH“ broj: 49/06), člana 114. Statuta Općine
Novi Travnik («Službeni glasnik Općine Novi Travnik»,
broj: 3/08) i člana 80. Poslovnika o radu Općinskog
vijeća Novi Travnik («Službeni glasnik Općine Novi
Travnik», broj: 1/09), Općinsko vijeće Novi Travnik na
1.vanrednoj sjednici održanoj dana 24.10.2019. godine,
donijelo je:

Na temelju članka 13. Zakona o principima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine F BiH“ broj: 49/06), članka 114.
Statuta Općine Novi Travnik («Službeni glasnik Općine
Novi Travnik», broj: 3/08) i članka 80. Poslovnika o
radu Općinskog vijeća Novi Travnik («Službeni glasnik
Općine Novi Travnik», broj: 1/09 i 4/13), Općinsko
vijeće Novi Travnik na 1. izvanrednoj sjednici održanoj
dana 24.10.2019. godine, donijelo je:

Z A K LJ U Č A K
o davanju saglasnosti na dio trase Brze ceste “Lašva
– Nević Polje – Jajce”, priključak na brzu cestu u
Nević Polju – korigovano srednje varijantno rješenje

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na dio trase Brze ceste “Lašva
– Nević Polje – Jajce”, priključak na brzu cestu u
Nević Polju – korigirano srednje varijantno rješenje

Član 1.

Članak 1.

Daje se saglasnost na dio trase Brze ceste “Lašva – Nević
Polje – Jajce”, priključak na brzu cestu u Nević Polju –
Korigovano srednje varijantno rješenje (Predložena trasa
za usvajanje).

Daje se suglasnost na dio trase Brze ceste “Lašva – Nević
Polje – Jajce”, priključak na brzu cestu u Nević Polju –
Korigirano srednje varijantno rješenje (Predložena trasa
za usvajanje).

Član 2.

Članak 2.

U prilogu ove saglasnosti je Grafički prikaz - Korigovano
srednje varijantno rješenje (Predložena trasa za
usvajanje).

U prilogu ove suglasnosti je Grafički prikaz - Korigirano
srednje varijantno rješenje (Predložena trasa za
usvajanje).

Član 3.

Članak 3.

Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Novi
Travnik“.
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Broj:08-27-1-2732/19
Fabo Stanić
Datum:24.10.2019.godine

Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Novi
Travnik“.
PREDSJEDATELJ
Broj:08-27-1-2732/19
OPĆINSKOG VIJEĆA
Datum:24.10.2019.godine
Fabo Stanić
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SADRŽAJ
1

2

3

4

5

KAZALO

ZAKLJUČAK

str
01

1

ZAKLJUČAK

02

2

ODLUKA

03

3

ZAKLJUČAK

04

4

ZAKLJUČAK

05

5

o utvrđivanju nacrta Odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o
općinskim komunalnim taksama;

o utvrđivanju nacrta Odluke o
komunaloj naknadi;

o izdvajanju interventnih sredstava,
u vidu pozajmice JKP „Vilenica
čistoća“ doo Novi Travnik a u cilju
prevazilaženja trenutne situacije u
preduzeću;
o zaduženju Stručne službe za poslove
Općinskog vijeća i Općinskog
načelnika za dostavu materijala
predsjednicima klubova političkih
partija;
o davanju saglasnosti na dio trase
brze ceste „Lašva-Nević polje-Jajce“,
priključak na brzu cestu u Nević
polju-korigovano srednje varijantno
rješenje;
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ZAKLJUČAK

str
01

ZAKLJUČAK

02

ODLUKA

03

ZAKLJUČAK

04

ZAKLJUČAK

05

o utvrđivanju nacrta Odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o
općinskim komunalnim pristojbama

o utvrđivanju nacrta Odluke o
komunaloj naknadi;

o izdvajanju interventnih sredstava,
u vidu pozajmice JKP „Vilenica
čistoća“ doo Novi Travnik a u cilju
prevazilaženja trenutne situacije u
poduzeću;
o zaduženju Stručne službe za poslove
Općinskog vijeća i Općinskog
načelnika za dostavu materijala
predsjednicima klubova političkih
partija;
o davanju suglasnosti na dio trase
brze ceste „Lašva-Nević polje-Jajce“,
priključak na brzu cestu u Nević
polju-korigirano srednje varijantno
rješenje;

Izdavač:
OPĆINSKO VIJEĆE NOVI TRAVNIK
Novi Travnik,
Kralja Tvrtka bb,
telefon: 795 - 607
fax: 795 - 612
Odgovorni urednik:
Jasmin Hodžić,
Sekretar Općine Novi Travnik

