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Предмет:  Позив за учешће у изради Програма рада  

                 Скупштине Oпштине Фоча за 2020. годину.- 

   

Према члану 92. Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник 

Општине Фоча“, број 14/17), Скупштина Општине Фоча (у даљем тексту: Скупштина) 

доноси свој програм рада за календарску годину, у правилу до краја текуће године за 

наредну годину. Програм рада Скупштине садржи послове и задатке који су у 

надлежности Скупштине, у складу са Законом о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), Статутом Општине Фоча („Службени 

гласник Општине Фоча“, број 8/17) и утврђеном политиком развоја Општине, при чему 

треба имати у виду Стратегију развоја општине Фоча за период 2017. – 2026. године, 

као и другим законским и подзаконским прописима.   

Програм рада Скупштине садржи тематско дефинисање послова и задатака 

Скупштине, њихов садржај и начин извршења, као и носиоце послова и задатака и 

рокове за њихово извршење.  

У члану 93. став 2. Пословника Скупштине предвиђенo је да у изради програма 

рада Скупштине учествују одређени релевантни субјекти, који могу доставити своје 

приједлоге и мишљења. Сходно томе, позивам Вас да узмете активног учешћа у изради 

Програма  рада  Скупштине  Општине  Фоча  за  2020.  годину.  

Приједлози за израду Програма рада Скупштине треба да садрже сљедеће 

елементе: јасно дефинисано питање, назив предлагача и обрађивача материјала, као и 

рок за разматрање предложених питања и материјала на сједницама Скупштине у 2020. 

години. Приједлоге и мишљења у вези предметног питања потребно је доставити 

секретару Скупштине, најкасније  до  10.  децембра  2019.  године,  након чега ће 

услиједити планске активности на изради Нацрта програма рада Скупштине.  

Приједлог програма рада Скупштине утврдиће Колегијум Скупштине, који ће 

пријелог доставити Скупштини на разматрање и усвајање, што је према Програму рада 

Скупштине за 2019. годину предвиђено за децембарску сједницу Скупштине, која ће се 

одржати крајем мјесеца децембра текуће године.  

  

С поштовањем,  

 

 

                                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК                 

                                                                                                 СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
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