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И Н Ф О Р М А Ц И Ј А   

О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  ЗАКЉУЧАКА  СА  ЧЕТВРТЕ   

РЕДОВНЕ  СЈЕДНИЦЕ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА   

  

   

   

  

  

Скупштина Oпштине Фоча (у даљем тексту: Скупштина) одржала је Четврту 

редовну сједницу, у сриједу, дана 31.  марта  2021. године, са наставком сједнице у 

четвртак, дана 1.  априла  2021. године, у сали Центра за културу и информисање 

Фоча, са почетком у 10,00 часова. 

На овој сједници Скупштина је, на основу законских и статутарних 

овлашћења и надлежности, одлучивала о одређеним питањима са усвојеног дневног 

реда, којом приликом је, у складу са Пословником Скупштине Општине Фоча, 

донијела одговарајуће одлуке у форми закључка, са презентацијом евиденције 

предметних тачака дневног реда сједнице и донијетих закључака на начин као што 

слиједи.  

 

1)  Прије усвајања дневног реда, у поступку разматрања процесних питања у 

вези рада Скупштине и одвијања сједнице, на приједлог предсједника Скупштине, 

након разматрања предложеног закључка, Скупштина је, већином гласова, донијела  

 

З а к љ у ч а к  

1. Одборник Скупштине Општине Фоча, представник извршне власти 

Општине Фоче, ни било који други учесник на сједници Скупштине Општине Фоча 

не може, без овлашћења Скупштине Општине Фоча, Колегијума или предсједника 

Скупштине Општине Фоча, у својој режији или за своје потребе посебним уређајима 

вршити: 

1)  тонско снимање сједнице Скупштине Општине Фоча, 

2)  фотографско или видео снимање сједнице Скупштине Општине Фоча, 

3)  објављивање неовлашћених тонских, фотографских или видео снимака на 

друштвеним мрежама. 

2.  Лица из тачке 1. овог закључка не могу предузимати било какве радње 

којим би се довео у питање дигнитет Скупштине Општине Фоча, одборника 

Скупштине Општине Фоча, представника извршне власти Општине Фоча, 

запослених у Општинској управи Општине Фоча или других лица која учествују на 

сједници Скупштине Општине Фоча у својству званице или госта. 

3.  Лица из тачке 1. овог закључка дужна су да, у обављању својих права и 

дужности, поштују правила и стандарде понашања, у складу са Пословником 

Скупштине Општине Фоча и Етичким кодексом за изабране представнике – 



 
 

одборнике у Скупштини Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 

9/05), уз међусобно уважавање и поштовање, штитећи углед и достојанство 

Скупштине Општине Фоча. 

4.  Јавност рада Скупштине Општине Фоча регулисана је Статутом Општине 

Фоча, Пословником Скупштине Општине Фоча, правом на увид у службени тонски 

или видео снимак и њихово коришћење, у складу са прописима којим је регулисано 

питање слободе приступа информацијама. 

5.  Свако понашање супротно одредбама овог закључка представља повреду 

реда на сједници Скупштине Општине Фоча и повреду Етичког кодекса за изабране 

представнике – одборнике у Скупштини Општине Фоча. 

6.  Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“.  

 

 

2)  У оквиру тачке 1. дневног реда, након разматрања Записника са Треће 

редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 26.2.2021. године, Скупштина је, 

једногласно, донијела     

 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Записник са Треће редовне сједнице 

Скупштине Општине Фоча, од 26.2.2021. године, уз примједбе на текст које су дали 

одборници Огњен Бодирога и Изет Спахић. 

Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“.  

 

 

3)  У оквиру тачке 5. дневног реда, након разматрања Плана рада Општинске 

управе Општине Фоча за 2021. годину, Скупштина је, већином гласова, донијела     

 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Годишњи план рада Општинске управе 

Општине Фоча за 2021. годину. 

Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“.  

 

 

4)  У оквиру тачке 6. дневног реда, након разматрања Програма рада 

Начелника Општине Фоча за 2021. годину, Скупштина је, већином гласова, донијела  

 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Програм рада Начелника Општине Фоча за 

2021. годину. 

Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“.  

 

 

5)  У оквиру тачке 20. дневног реда, након разматрања извјештаја за период 

јануар – децембар 2020. године о стању у области инспекција Општинске управе 

Општине Фоча, након јединствене расправе и посебног изјашњавања о предметним  

извјештајима, Скупштина је донијела сљедеће   

 

З а к љ у ч к е   

 



 
 

1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Одјељења за инспекцијске 

послове и комуналну полицију  –  Инспекције за храну и ветеринарске инспекције о 

стању у 2020. години у области инспекције за храну и ветеринарске инспекције.  

(Закључак је усвојен једногласно.)  

 

2.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Одјељења за инспекцијске 

послове и комуналну полицију – Тржишне инспекције о стању у области тржишне 

инспекције у 2020. години.   

(Закључак је усвојен једногласно.)  

 

3.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Одјељења за инспекцијске 

послове и комуналну полицију  –  Урбанистичко – грађевинске инспекције о раду 

општинског урбанистичко – грађевинског инспектора Општине Фоча за период од 

01. јануара до 31. децембра 2020. године.    

(Закључак је усвојен једногласно.)  

 

4.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Одјељења за инспекцијске 

послове и комуналну полицију – Водне инспекције о стању у 2020. години из 

области водне инспекције.  

(Закључак је усвојен већином гласова.)  

 

5.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Одјељења за инспекцијске 

послове и комуналну полицију – Комуналне полиције за период од 01.01. до 

31.12.2020. године у области комуналне полиције.   

(Закључак је усвојен једногласно.)  

 

Сваки од наведених закључака је садржавао посебну тачку која се односила 

на ступање на снагу и објављивање закључка, која је гласила:  

Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“.  

 

 

6)  У оквиру тачки 21. и 22. дневног реда, након разматрања годишњег 

Извјештаја о раду и пословању и Програма рада Центра за културу и информисање 

Фоча, чији је оснивач Општина Фоча, Скупштина је донијела    

 

З а к љ у ч к е  

 

1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о раду Центра за културу и 

информисање Фоча у 2020. години.   

Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“.  

(Закључак је усвојен једногласно.)  

 

2.  Скупштина Општине Фоча даје сагласност на Програм рада Центра за 

културу и информисање Фоча за 2021. годину.   

Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“.  

(Закључак је усвојен једногласно.)  

 

  

 



 
 

7)  У оквиру тачки 23. и 24. дневног реда, након разматрања годишњег 

Извјештаја о раду и пословању и Програма рада Јавне здравствене установе Дом 

здравља Фоча, чији је оснивач Општина Фоча, Скупштина је донијела    

 

З а к љ у ч к е  

 

1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Јавне здравствене установе 

Дом здравља Фоча о финансијско – економском пословању ЈЗУ Дом здравља Фоча у 

периоду 01.01 – 31.12.2020. године.   

Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“.  

(Закључак је усвојен једногласно.) 

 

2.  Скупштина Општине Фоча даје сагласност на План рада План рада Јавне 

здравствене установе Дом здравља Фоча за 2021. годину.   

Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“.  

(Закључак је усвојен једногласно.)  

 

  

8)  У оквиру тачки 25. и 26. дневног реда, након разматрања годишњег 

Извјештаја о раду и пословању и Програма рада Јавне установе Центар за социјални 

рад Фоча, чији је оснивач Општина Фоча, Скупштина је донијела    

 

З а к љ у ч к е  

 

1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о раду Јавне установе Центар 

за социјални рад Фоча за 2020. годину. 

Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“.  

(Закључак је усвојен већином гласова.) 

 

2.  Скупштина Општине Фоча даје сагласност на Програм рада Јавне установе 

Центар за социјални рад Фоча за 2021. годину. 

Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“. 

(Закључак је усвојен већином гласова.) 

  

 

9)  У оквиру тачки 27. и 28. дневног реда, након разматрања годишњег 

Извјештаја о раду и пословању и Програма рада Јавне установе Музеј „Стара 

Херцеговина“ Фоча, чији је оснивач Општина Фоча, Скупштина је донијела    

 

З а к љ у ч к е  

 

1.  Скупштина Општине Фоча није усвојила Извјештај о раду Јавне установе 

Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча у 2020. години. 

Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“.  

(Закључак је усвојен већином гласова.) 

 

2.  Скупштина Општине Фоча није дала сагласност на Програм рада Јавне 

установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча за 2021. годину. 



 
 

Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“.  

(Закључак је усвојен већином гласова.) 

 

3. Скупштина Општине Фоча покреће поступак разрјешења директора и 

чланова Управног одбора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча, прије 

истека трајања мандата, због неусвајања Извјештаја о раду за 2020. годину. 

Задужују се надлежни органи Општине Фоча и радна тијела Скупштине 

Општине Фоча да, у складу са својим надлежностима и овлашћењима, предузму 

потребне радње и активности за разрјешење и именовање директора и чланова 

Управног одбора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча. 

Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Oпштине Фоча“. 

(Закључак је усвојен већином гласова.) 

 

 

10)  У оквиру тачки 29. и 30. дневног реда, након разматрања годишњег 

Извјештаја о раду и пословању и Програма рада Јавне установе Туристичка 

организација Општине Фоча, чији је оснивач Општина Фоча, Скупштина је донијела    

 

З а к љ у ч к е 

1.  Скупштина Општине Фоча није усвојила Извјештај о раду Јавне установе 

Туристичка организација Општине Фоча за 2020. годину. 

Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Oпштине Фоча“. 

(Закључак је усвојен већином гласова.) 

 

2.  Скупштина Општине Фоча није дала сагласност на Програм рада Јавне 

установе Туристичка организација Општине Фоча за 2021. годину. 

Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“. 

(Закључак је усвојен већином гласова.) 

 

3. Скупштина Општине Фоча покреће поступак разрјешења директора и 

чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча, 

прије истека трајања мандата, због неусвајања Извјештаја о раду за 2020. годину. 

Задужују се надлежни органи Општине Фоча и радна тијела Скупштине 

Општине Фоча да, у складу са својим надлежностима и овлаштењима, предузму 

потребне радње и активности за разрјешење и именовање директора и чланова 

Управног одбора Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча. 

Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Oпштине Фоча“. 

(Закључак је усвојен већином гласова.) 

 

 

11)  У оквиру тачке 31. дневног реда, након разматрања разрјешења и избора 

и именовања вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе „Апотека 

Фоча“ Фоча, чији је оснивач Општина Фоча, Скупштина је донијела  

 

З а к љ у ч а к 

1.  Задужују се органи Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча да 

сачине: 



 
 

-  Извјештај о раду и пословању Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ 

Фоча за 2020. годину, 

-  План санације и пословања Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ 

Фоча, са прегледом стања пословања од 2012. године. 

2.  Акти из тачке 1. овог закључка биће предмет разматрања на наредној 

сједници Колегијума и редовној сједници Скупштине Општине Фоча. 

 3.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА  ЗАКЉУЧКА 

  

 

Предметни закључци су урађени у форми посебног акта, у довољном броју 

примјерака и достављени надлежним органима и релевантним субјектима на које се 

они односи, на упознавање, евиденцију и реализацију, у складу са налозима и 

његовим садржајем. 

 

Закључци су евидентирани у дјеловодном протоколу аката Скупштине под 

бројем:    

  1)     01-022-55/21, од 31.3.2021. године, 

  2)     01-022-54/21, од 31.3.2021. године,  

  3)     01-022-35/21, од 31.3.2021. године, 

  4)     01-022-36/21, од 31.3.2021. године, 

  5.1)  01-022-37/21, од 1.4.2021. године, 

  5.2)  01-022-38/21, од 1.4.2021. године, 

  5.3)  01-022-39/21, од 1.4.2021. године, 

  5.4)  01-022-40/21, од 1.4.2021. године, 

  5.5)  01-022-41/21, од 1.4.2021. године, 

  6.1)  01-022-42/21, од 1.4.2021. године, 

  6.2)  01-022-43/21, од 1.4.2021. године, 

  7.1)  01-022-44/21, од 1.4.2021. године, 

  7.2)  01-022-45/21, од 1.4.2021. године, 

  8.1)  01-022-46/21, од 1.4.2021. године, 

  8.2)  01-022-47/21, од 1.4.2021. године, 

  9.1)  01-022-48/21, од 1.4.2021. године, 

  9.2)  01-022-49/21, од 1.4.2021. године, 

  9.3)  01-022-50/21, од 1.4.2021. године, 

10.1)  01-022-51/21, од 1.4.2021. године, 

10.2)  01-022-52/21, од 1.4.2021. године, 

10.3)  01-022-53/21, од 1.4.2021. године, 

11)     01-022-56/21, од 1.4.2021. године. 

 

Закључци су технички обрађени и објављени у „Службеном гласнику 

Општине Фоча“, број 6, који је објављен 2. априла 2021. године.  

 

У поступку реализације закључка који је евидентиран под редним бројем 2) и 

утврђивања коначног текста Записника са Треће редовне сједнице Скупштине 

Општине Фоча, од 26.2.2021. године, в.д. секретар Скупштине је поступио у складу 

са налозима из Закључка, као и чланом 158. став 5. Пословника Скупштине Општине 

Фоча.  



 
 

Констатоване су примједбе на текст Записника које су изнијели одборници 

Огњен Бодирога и Изет Спахић.  

Техничке грешке у тексту, на које је указао одборник Огњен Бодирога, а 

односе се на исправку и навођење тачних назива спортских клубова, отклоњене су у 

складу са наведеним примједбама.   

На страници 19, умјесто погрешно наведеног назива карате клуба који је 

означен као: „Ипон“ назив овог клуба је наведен у правом значењу: „Нипон“. 

Такође, на исти начин, умјесто погрешног назива клуба: Кик бокс „Сигма“ 

назив овог клуба је наведен у правом значењу: Кик бокс „Игма“. 

Примједба која се односила на изостављање једне, пете по реду иницијативе 

ријешена је у складу са утврђеним чињеничним стањем. Увидом у тонски снимак са 

Треће редовне сједнице Скупште утврђено је да је одборник Огњен Бодирога, у 

оквиру предвиђене тачке дневног реда, изложио четири иницијативе које су 

уврштене у текст записника, док је у писаној форми, на протокол Општинске управе, 

дана 1.3.2012. године предао поднесак са пет иницијатива. Све наведене иницијативе 

би биле уврштене у поступак обраде, али предметни поднесак није достављен 

секретару Скупштине ни стручном сараднику Скупштине који с њим нису били 

упознати. Тако су на дан 2.3.2021. године већ биле обрађене све поднијете 

иницијативе и питања одборника Скупштине у форми посебног обавјештења, које се 

доставља надлежним органима и службама на упознавање, обраду и реализацију.  

Са овим чињеницама је упознат и одборник Огњен Бодирога, уз приједлог да 

се предметна иницијатива уврстити у иницијативе са Четврте редовне сједнице 

Скупштине. 

 

Одборник Изет Спахић је, приликом дискусије о оштећењу на Алаџа џамији, 

тражио да се у текст Записника унесе навод да је он у вези овог питања контактирао 

предсједника Скупштине с приједлогом да се о овом догађају затражи информација 

од Полицијске управе Фоча.  

У коначан текст Записника, на другој страници, послије другог пасуса, 

унесена је, реченица, као посебан, трећи пасус, која гласи:  

„Он је истакао да је у вези овог питања контактирао предсједника Скупштине 

и предлагао му да од Полицијске управе Фоча затражи информацију.“ 

Он је, такође, приликом разматрања Записника са Прве редовне сједнице 

Скупштине, тражио да се у Записник са Друге редовне сједнице Колегијума, 

приликом разматрања о захтјеву Удружења грађана „Бјелава“ Фоча, односно да се о 

изградњи малих хидоелектрана на сливу ријеке Бјелаве расправља у оквиру редовне 

тачке дневног реда, наведу резултати гласања, односно ко је од чланова Колегијума 

гласао „против“ закључка Колегијума, уз подсјећање да су два члана Колегијума 

гласала „против“, сматрајући да би требало доставити кориговани записник са ове 

сједнице Колегијума.  

У члану 40. Пословника Скупштине Општине Фоча предвиђено је да се на 

сједници Колегијума води скраћени записник (став 1), који се доставља на увид и 

упознавање одборницима Скупштине (став 3).  

Чињеница је да се на сједницама Колегијума као посебна тачка дневног реда 

не разматра записник са претходне сједнице Колегијума нити је то била пракса у 

досадашњем раду Колегијума и Скупштине, али не постоји сметња да се ово питање 

разматра у оквиру текућих питања. 

Записник са сједнице Колегијума умножавао се у довољном броју примјерака 

и достављао, уз позив за одржавање сједнице Скупштине, као прилог радних 

материјала који су предмет разматрања на сједници, одборницима и осталим 

учесницима сједнице.  

Независно од тога што Записник са Друге сједнице Колегијума није био 

предмет разматрања на сједници Скупштине, в.д. секретар Скупштине је, као 



 
 

обрађивач, Записник са Друге сједнице Колегијума у коначном тексту кориговао у 

складу са наведеним захтјевом. Тако је у оквиру тачке: АД – 3. Текућа питања, у 

подтачки 1) на крају текста, након навода о извршеном гласању (већином гласова), 

додата још једна реченица са текстом, који гласи:  

„Против“ је гласао Изет Спахић, док је Гордан Мастило гласао „за“ овај 

приједлог под условом да је с тим приједлогом сагласно Удружење грађана 

„Бјелава“.  

 

Записник са Треће редовне сједнице Скупштине је технички обрађен и 

потписан од стране предсједника Скупштине Срђана Драшковића, као и других 

овлашћених лица која су учествовала у његовој изради и обради. 

Овај записник је овјерен и као такав представља саставни дио архивске 

документације са Треће редовне сједнице Скупштине.  

 

План рада Општинске управе Општине Фоча за 2021. годину (закључак број 

3) се налази у фази техничке обраде, унифицирања јединствених појмова и 

отклањања техничких и других ситних грешака у тексту, након чега ће бити 

објављен на службеном сајту Општине Фоча. 

 

Програм рада Начелника Општине Фоча за 2021. годину (закључак број 4) је 

технички обрађен у форми посебног акта и као такав је објављен у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“ број 6, као и на званичном сајту Општине Фоча. 

 

Остали закључци односе се на изјашњавање Скупштине о извјештајним и 

програмским документима, па су достављени наведеним субјектима на упознавање и 

евиденцију.  

Изузетак од наведеног односи се на закључке евидентиране под редним 

бројем: 9, 10) и 11), који су, осим упознавања јавних установа са њиховим 

садржајем, уврштени у приједлог дневног реда Четврте сједнице Колегијума (тачке: 

19, 20. и 21), уз приједлог да буду предмет разматрања на Петој редовној сједници 

Скупштине, која је планирана да се одржи крајем априла 2021. године.  

 

 

 

 

 

                                                                                          В.Д.  СЕКРЕТАР   

                                                                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  

                                                                                        Бранимир  Радовић   

 

 

 


