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ОДБОРНИЦИ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  

  

  

  

На основу члана 46. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине 

Фоча“, број 8/17) и члана 99. став 1. и члана 100. Пословника Скупштине Општине 

Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17),  с а з и в а м     

 

 

 

ЧЕТРДЕСЕТУ  РЕДОВНУ  СЈЕДНИЦУ   

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА   

  

  

  

Четрдесета редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у 

четвртак, дана 30.  јула  2020.  године, у сали Градског народног позоришта Фоча, 

у Фочи, са почетком у 9,00  часова. 

 

За Четрдесету редовну сједницу Скупштине Општине Фоча Колегијум 

Скупштине је, на својој Четрдесет првој сједници, одржаној 21. јула 2020. године, 

као приједлог утврдио сљедећи        

 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д   

  

1.  Записник са Тридесет девете редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, 

од 2.7.2020. године, 

2.  Информација о реализацији закључака са Тридесет девете редовне 

сједнице Скупштине Општине Фоча, од 2.7.2020. године,  

3.  Приједлог одлуке о ребалансу Буџета Општине Фоча за 2020. годину,  

4.  Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о новчаној накнади одборницима и 

члановима радних тијела Скупштине Општине Фоча,  

5.  Извјештаји за период јануар – јун  2020. године о стању у области:  

                 1)  Инспекције за храну и ветеринарске инспекције, 

2)  Тржишне инспекције, 

3)  Урбанистичко – грађевинске инспекције, 

4)  Водне инспекције, 

5)  Комуналне полиције, 

6.  Информација о квалитету воде за пиће на подручју општине Фоча за 

период јануар – јун 2020. године,  

7.  Информација о стању и остваривању сарадње са вјерским заједницама на 

подручју општине Фоча,  



8.  Информација о стању у области физичке културе и спорта на подручју 

општине Фоча,  

9. Информација о материјалном, здравственом и стамбеном положају 

пензионера општине Фоча, 

10.  Информација о примарној здравственој заштити на подручју општине 

Фоча, 

11.  Информација о стању у области здравствене заштите и здравственог 

осигурања на подручју општине Фоча, 

12.  Информација о стању у области социјалне и дјечије заштите на подручју 

општине Фоча, 

13.  Информација о реализацији иницијатива одборника, 

14.  Одговори на одборничка питања,  

15.  Одборничка питања, 

16.  Иницијативе одборника, 

17.  Текућа питања.     

 

 

  

 

Напомена:  

 

У прилогу овог позива достављени су радни материјали за предложене тачке 

дневног реда.  

Изузетак представљају тачке:  

-  7.  Информација о стању и остваривању сарадње са вјерским заједницама на 

подручју општине Фоча, која није урађена јер обрађивач није прикупио тражене 

информације, па ће бити повучена од стране предлагача,   

-  15, 16. и 17. за које нису предвиђени посебни радни материјали. 

 

У прилогу овог позива достављени су и:  

-  Записник са Четрдесет прве сједнице Колегијума Скупштине Општине 

Фоча, од 21. јула 2020. године,  

-  „Службени  гласник Општине Фоча“, број 5. од 3.7.2020. године. 

 

С поштовањем,  

 

 

 

 

 

                                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                                                          Изет  Спахић  

 


