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1.  
 

На основу члана 39. став 2. тачка 23) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 38. 
став 2. тачка 29) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча 
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. 
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 
Фоча“, број 14/17), након разматрања Информације о изградњи малих 
хидроелектрана на сливу ријеке Бјелаве, у оквиру тачке 1. дневног 
реда, Скупштина Општине Фоча, на Првој посебној сједници, дана 
20.5.2021. године,  д о н о с и    

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.  Скупштина Општине Фоча и извршна власт Општине подржавају 
све инвестиције на подручју општине Фоча које се проводе у складу са 
законским прописима. 

2.  Као стратешки фокус у наредном периоду Скупштина Општине 
Фоча истиче бољу искориштеност хидропотенцијала због развоја 
економије, те повећања бруто – друштвеног производа oпштине Фоча, 
уз могућност запошљавања већег броја радника са подручја општине 
Фоча. 

3.  Сви развојни пројекти у области вода треба да се темеље на 
циљним структурама, укључујући: развојне циљеве, еколошке циљеве, 
саобраћајне циљеве, циљеве урбаног развоја, културолошке циљеве, 
социјалне циљеве, водопривредне и енергетске циљеве. 

4.  Сходно усвојеној Декларацији о заштити ријека у Републици 
Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 17/21), потребно 
је да надлежна министарства, укључујући и Комисију за концесије 
Републике Српске, изврше детаљну анализу и преиспитивање 
закљученог Уговора о концесији за изградњу и кориштење малих 
хидроцентрала на сливу ријеке Бјелава, општина Фоча, од 30.10.2019. 
године, као и Анекса I овог уговора, од 18.01.2021. године. 

Код анализе и преиспитивања Уговора из ове тачке првенствено 
треба имати у виду чињеницу да се МХЕ „Бјелава“ налази непосредно 
уз главни водовод који снабдијева општину Фоча водом, те да се 
цјевовод укршта са истим, да је приоритет Општине Фоча сигурно и 
безбједно снабдијевање грађана водом за пиће са новоизграђеног 
примарног водовода са изворишта „Лучка Врела“ и „Чесме“, те да 
изградња ове МХЕ ни на који начин не смије угрозити снабдијевање 
грађана водом за пиће. 

5.  С обзиром да је изградња МХЕ „Бјелава“ изазвала мноштво 
негодовања и бурних реакција како становништва општине Фоча, тако 
и невладиних организација и удружења, сматрамо да надлежна 
министарства треба да укључују ова лица, као странке у даље поступке 
који слиједе, ради прибављања потребне документације за изградњу 
МХЕ „Бјелава“.  

6.  Налаже се органима јединице локалне самоуправе да обуставе 
евентуално давање сагласности и одобрења за утврђивање права 
службености инвеститору за постављање транспортних цјевовода за 
МХЕ „Бјелава“ на јавном земљишту, до извршене анализе, односно 
преиспитивања закљученог Уговора о концесији, од 31.10.2019. године 
и Анекса I Уговора о концесији, од 18.01.2021. године, од стране Владе 
Републике Српске, сходно тачки 1. Декларације о заштити ријека у 
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 
17/21). 

7.  Скупштина Општине Фоча тражи да надлежно министарство 
обавеже инвеститора на израду адекватне студије утицаја на животну 
средину, која ће посебно да обради и утицаје на безбједно 
водоснабдијевање општине.  

8.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број: 01-022-73/21                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  

Фоча, 20.5.2021. године                                 СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                               Срђан  Драшковић, с.р.   
 

2. 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 23) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 38. 

став 2. тачка 29) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча 

(„Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. 
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 

Фоча“, број 14/17), након разматрања Информације о стању и 

изградњи регионалних, магистралних и других приступних путева на 
подручју општине Фоча, у оквиру тачке 2. дневног реда, Скупштина 

Општине Фоча, на Првој посебној сједници, дана 20.5.2021. године,  

 д о н о с и   

З А К Љ У Ч А К  

 
1.  Скупштина Општише Фоча констатује да су магистрални и 

регионални путеви на подручју општине Фоча у јако лошем стању. 
Становници општине Фоча су врло незадовољни, како у погледу 

изграђености путне инфраструктуре, тако и стањем текућег и зимског 
одржавања путева. 

Стање ових путева није безбједно за саобраћај и путнике, те 
представља препреку за економски развој како општине Фоча, тако и 
регије. 

2.  Скупштина Општине Фоча апелује да се што прије изведу радови 
на магистралном путу M I – 111, дионица: Брод на Дрини – граница 
БиХ / ЦГ (Шћепан Поље), како би се на постојећој дионици пута 
омогућио несметан и безбједан проток робе и људи. 

Радови подразумијевају проширење пута од пет метара цијелом 
дужином, израду одбојних ограда и пресвлачење асфалтом.  

Да се у наредном периоду убрзају све активности како би се што 
прије почело са изградњом нове трасе магистралних путева M I – 111, 
дионица: Брод на Дрини – граница БиХ / ЦГ (Шћепан Поље) и M I – 
109, дионица: Тјентиште – Брод на Дрини. 

3.  Скупштина Оппггине Фоча апелује да се у наредном периоду 
покрену активности на реконструкцији магистралног пута M II – 510, 
на дионици: Фоча – Годијено, као и реконструкцији регионалног пута 
P II – 5511 Драгочава – граница РС / ЦГ (Шула). 

4. Скупштина Општине Фоча апелује на Савјет министара Босне и 
Херцеговине да, у складу са својим овлаштењима и могућностима, 
убрза активности на реализацији изградње пута M I – 111, на дионици: 
Сарајево – Добро Поље – Брод на Дрини – граница БиХ / ЦГ (Шћепан 
Поље). 

5.  Скупштина Општине Фоча захтијева знатно боље одржавање 
магистралних и регионалних путних праваца на подручју општине 
Фоча. 

Скупштина Општине Фоча захтијева од Јавног предузећа „Путеви 
Републике Српске“ Бања Лука да обавеже надзорне органе да прије 
почетка и након завршетка зимске сезоне поднесу Скупштини 
Општине Фоча информацију о спроведеним мјерама и активностима, а 
такође и о реализацији активности на свим горе поменутим путним 
правцима. 

6.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број: 01-022-74/21                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  
Фоча, 20.5.2021. године                                СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
                                                                             Срђан  Драшковић, с.р.   

 

3.  
 

На основу члана 64. став 1. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, брoj 97/16), Начелник Oпштине Фоча   
д о н о с и   

ПЛАН  ЗАПОШЉАВАЊА   

У  ОПШТИНСКУ  УПРАВУ  ОПШТИНЕ  ФОЧА   

ЗА  2021.  ГОДИНУ   

  Godina XXX Fo~a, 21.05.2021.      Broj 9 
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Члан 1. 
(1) Планом запошљавања у Општинској управи Општине Фоча (у 

даљем тексту: План запошљавања) утврђује се стварно стање 

попуњености радних мјеста и потребан број службеника и 

намјештеника на неодређено вријеме у Општинској управи Oпштине 

Фоча у 2021. години. 

(2) Запошљавање у Општинску управу Општине Фоча (у даљем 
тексту: Oпштинска управа) врши се у складу са Планом запошљавања, 

осим у случају потребе пријема у радни однос на одређено вријеме и 

попуњавања радног мјеста које је остало упражњено након доношења 
Плана запошљавања.  

Члан 2. 

Измјена Плана запошљавања врши се у случају измјене одлуке о 
усвајању буџета, увођења нових надлежности и повјеравања нових 

послова републичке управе.  

Члан 3. 
Стварно стање попуњености радних мјеста, потребан број службеника и 

намјештеника у Општинској управи  у 2021. години утврђен је у сљедећој 

табели: 

 
Члан 4. 

(1) Упражњена радна мјеста попуњаваће се у складу са законом и 

Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста 
Општинске управе Општине Фоча. 

(2) Радна мјеста која се попуњавају на одређено вријеме, 

попуњаваће се у складу са одредбама члана 61. Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.  

 

Члан 5. 
Овај План запошљавања ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број: 02-014-140/21                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Фоча, 05.05.2021. године                               Милан  Вукадиновић, с.р.  
 

4.  

 

Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове 

Општине Фоча, на основу члана 142. став 7. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19), након спроведеног Јавног конкурса, број: 06-36-

1-17/21 од 03.03.2021. године, дана 01.04.2021 године, у т в р ђ у ј е   

 

Л И С Т У  

ПРАВНИХ  И  ФИЗИЧКИХ  ЛИЦА  ЗА  УЧЕШЧЋЕ  У  РАДУ   

КОМИСИЈА  ЗА  ТЕХНИЧКИ  ПРЕГЛЕД  ОБЈЕКАТА   

ИЗГРАЂЕНИХ  НА  ПОДРУЧЈУ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  

 

I 

Правна  лица  

 

1.  ИНСТИТУТ  ЗА  ГРАЂЕВИНАРСТВО  „ИГ“  д. о. о.  БАЊА  

ЛУКА   

А)  Лиценца за израду техничке документације за објекте за које 

грађевинску дозволу издаје Министарство за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију и то за: архитектонску, конструктивну, 

хидротехничку, фазу нискоградње, дијела електро фазе – инсталације 

јаке струје и електроенергетских постројења, дијела елекетро фазе, 
инсталације слабе струје, телекомуникација и аутоматике, дијела 

машинске фазе – област термотехнике, инсталације гријања, гаса, 

вентилације и климатизације, дијела машинске фазе – машинска 
постројења и металне конструкције у грађевинарству, технолошке 

фазе, технолошке подлоге и технолошки процеси, фазе уређења 

зелених површина и саобраћајне сигнализације.  
Лиценца је издата под бројем: ПЛ-1711/2018 од 09.10.2018. године. 

Б)  Лиценца за ревизију техничке документације за објекте за које 

грађевинску дозволу издаје Министарство за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију и то: архитектонску, конструктивну, 

хидротехничку, фазу нискоградње, дијела електро фазе – инсталације 

јаке струје и електроенергетских постројења, дијела елекетро фазе, 
инсталације слабе струје, телекомуникација и аутоматике, дијела 

машинске фазе – област термотехнике, инсталације гријања, гаса, 

вентилације и климатизације, дијела машинске фазе – машинска 

постројења и металне конструкције у грађевинарству, технолошке 

фазе, технолошке подлоге и технолошки процеси, фазе уређења 
зелених површина и саобраћајне сигнализације.  

Лиценца је издата под бројем: ПЛ-1454/2018 од 23.01.2018. године. 

 

2.  „ПРО ТЕХНИК“  д. о. о.  ИСТОЧНО  САРАЈЕВО  

А)  Лиценца за ревизију техничке документације за објекте за које 

грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе и то: 
архитектонску, конструктивну, дијела електро фазе – инсталације јаке 

струје и електроенергетских постројења, дијела машинске фазе – 

област термотехнике, инсталације гријања, гаса, вентилације и 
климатизације и хидротехничка фаза. 

Лиценца је издата под бројем: ПЛ-2356/2020 од 04.09.2020. године. 

 

3.  „РАДИС“  д. о. о.  ИСТОЧНО  НОВО  САРАЈЕВО 

А)  Лиценца за израду техничке документације за објекте за које 

грађевинску дозволу издаје Министарство за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију и то за: архитектонску, конструктивну, 

хидротехничку, фазу нискоградње, дијела електро фазе – инсталације 

јаке струје и електроенергетских постројења, дијела машинске фазе – 

област термотехнике, инсталације гријања, гаса, вентилације и 

климатизације. 

Лиценца је издата под бројем: ПЛ-2465/2021 од 05.01.2020. године. 
Б)  Лиценца за грађење, односно извођење радова на објектима за 

које грађевинску дозволу издаје Министарство за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију и то: грађевинских радова на објектима 
хидроградње, за грађење, односно извођење радова на објектима за 

које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе и 

то: грађевинских радова на објектима високоградње, грађевинских 
радова на објектима нискоградње, дијела електро фазе, инсталације 

јаке струје и електроенергетских постројења, дијела електро фазе, 

инсталације слабе струје, телекомуникација и аутоматике, дијела 
машинске фазе, област термотехнике, инсталације гријања, гаса, 

вентилације и климатизације, дијела машинске фазе, машинска 

постројења и металне конструкције у грађевинарству.  
Лиценца је издата под бројем: ПЛ-2467/2021 од 05.01.2020. године. 

В)  Лиценца за вршење енергетског прегледа зграда и то: 

енергетског прегледа зграда за које грађевинску дозволу издаје орган 
јединице локалне самоуправе.  

Лиценца је издата под бројем: ПЛ-2106/2019 од 02.12.2019. године. 

 
4.  УНИС  ИНСТИТУТ  ЗА  ЕКОЛОГИЈУ,  ЗАШТИТУ  НА  РАДУ  

И  ЗАШТИТУ  ОД  ПОЖАРА  –  ИСТОЧНО  САРАЈЕВО  –  ПАЛЕ 

А)  Лиценца за израду техничке документације за објекте за које 
грађевинску дозволу издаје Министарство за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију и то за: архитектонску, конструктивну, 

хидротехничку, фазу нискоградње, дијела машинске фазе – област 
термотехнике, инсталације гријања гаса, вентилације и климатизације, 

дијела електро фазе – инсталације јаке струје и електроенергетских 
постројења и технолошка фаза, технолошке подлоге и технолошки 

процеси.  

Лиценца је издата под бројем: ПЛ-2162/2020 од 24.01.2020. године. 
Б)  Лиценца за ревизију техничке  документације за објекте за које 

грађевинску дозволу издаје Министарство за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију и то за: архитектонску, конструктивну, 

 

Ред 

бр. 

 

ОРГАНИЗА

-ЦИОНА 

ЈЕДИНИЦА 

Радна  мјеста 
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за  2021.  годину 
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1. 
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2 

2. 
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10 

 

7 

 

2 

 

0 

3. 

Одјељење 
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послове 
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1 

 

11 

 

0 

 

0 
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5. 
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0 

 

1 

 

/ 

6. 

Секретар 
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1 / 1 / / / 

7. 
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хидротехничку, фазу нискоградње, дијела машинске фазе – област 
термотехнике, инсталације гријања гаса, вентилације и климатизације, 

дијела електро фазе – инсталације јаке струје и електроенергетских 

постројења и технолошка фаза, технолошке подлоге, технолошки 

процеси и фазе уређења зелених површина. 

Лиценца је издата под бројем: ПЛ-2221/2020 од 06.04.2020. године. 

В)  Лиценца за вршење енергетског прегледа зграда за коју 
грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе.  

Лиценца је издата под бројем: ПЛ-2484/2021 од 29.01.2021. године. 

 
5.  „УРБИС  ЦЕНТАР“  д. о. о.  БАЊА  ЛУКА 

А)  Лиценца за израду техничке документације за објекте за које 

грађевинску дозволу издаје Министарство за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију и то за: архитектонску, конструктивну, 

хидротехничку, фазу нискоградње, дијела електро фазе – инсталације 

јаке струје и електроенергетских постројења и фаза саобраћајне 
сигнализације, за израду техничке документације за објекте за које 

грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе и то: 

дијела електро фазе, инсталације слабије струје, телекомуникација и 
аутоматике, дијела машинске фазе – област термотехнике, инсталације 

гријања, гаса, вентилације и климатизације, фазе уређења зелених 

површина. 
Лиценца је издата под бројем: ПЛ-1578/2018 од 16.05.2018. године. 

 

6.  „HKP  CONSULTING“  д. о. о.  БАЊА  ЛУКА 

А)  Лиценца за израду техничке документације за објекте за које 

грађевинску дозволу издаје Министарство за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију и то за: конструктивну, хидротехничку, 

фазу нискоградње и фазу саобраћајне сигнализације.  

Лиценца је издата под бројем: ПЛ-2300/2020 од 20.07.2020. године. 
Б)  Лиценца за ревизију техничке документације за објекте за које 

грађевинску дозволу издаје Министарство за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију и то за: хидротехничку, фазу нискограднје, 
фазу саобраћајне сигнализације, за ревизију техничке документације за 

објекте за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне 

самоуправе и то: архитектонску и конструктивну фазу.  
Лиценца је издата под бројем: ПЛ-2458/2020 од 24.12.2020. године. 

 

7.  „ЦКП“  д. о. о.  БАЊА  ЛУКА  
А)  Лиценца за израду техничке документације за објекте за које 

грађевинску дозволу издаје Министарство за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију и то: конструктивна, хидротехничка, фаза 
нискоградње и саобраћајне сигнализације. 

Лиценца је издата под бројем: ПЛ-2372/2020 од 21.09.2020. године. 

Б)  Лиценца за ревизију техничке документације за објекте за које 

грађевинску дозволу издаје Министарство за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију и то за: архитектонску, конструктивну, 

хидротехничку, дијела електро фазе – инсталације јаке струје и 
електроенергетским постројења, дијела машинске фазе – област 

термотехнике, инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације, 

фазе саобраћајне сигнализације, за резивију техничке документације за 
објекте за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне 

самоуправе и то: фаза нискоградње, дијела електро фазе, инсталације 

слабе струје, телекомуникација и аутоматике.  
Лиценца је издата под бројем: ПЛ-2435/2020 од 23.11.2020. године.  
 

 

II  

Физичка  лица    
 

 

A)  Aрхитектура  
 

1.  ПЕРИШИЋ  ЗОРАН, дипл. инж. арх. 

-  Лиценца за извођење грађевинских радова на објектима 

високоградње и надзор, број: 5162/16 од 28.06.2016 године, 
-  Лиценца за израду техничке документације, архитектонска фаза и 

надзор, број: ФЛ-5161/16 од 28.06.2016. године, 

 
2.  ЏОМБА  ЕНВЕР, дипл. инж. арх. 

-  Лиценца за израду техничке документације, архитектонска фаза и 

надзор, број: ФЛ-6894/17 од 10.03.2017. године. 
 

Б)  Грађевинарство 
 

1.  ВЛАДИЧИЋ  ВОЈИСЛАВ, дипл. инж. грађ.  
-  Лиценца за израду техничке документације, фаза нискоградње и 

надзор, број: ФЛ-3761/16 од 11.02.2016. године, 

-  Лиценца за извођење грађевинских радова и надзор, број: ФЛ-
3760/16 од 11.02.2016. године, 

 

 

2.  ДРАКУЛ  СЛАВКО, инж. грађ. 
-  Лиценца за грађење објеката нискоградње за које грађевинску 

дозволу издаје орган локалне самоуправе и надзор, број: ФЛ- 5048/16 

од 16.06.2016. године, 

 

3.  МИЛАНОВИЋ  ГРУЈО, дипл. инж. грађ.  

-  Лиценца за израду техничке документације, конструктивна фаза и 
надзор, број: ФЛ-4556/16 од 19.05.2016. године. 

-  Лиценца за извођење грађевинских радова и надзор, број: ФЛ-

4557/16 од 19.05.2016. године. 
 

В)  Електроинсталације 

 

1.  АВДАЛОВИЋ  МИРОСЛАВ, дипл. инж. ел. 

-  Лиценца за израду техничке документације, дио електро фазе – 

инсталације јаке струје и електроенергетских постројења и надзор, 
број: ФЛ-8704/19 и 8703/19 од 10.10.2019. године, 

-  Лиценца за извођење дијела електро фазе – инсталације јаке струје 

и електроенергетских постројења и надзор, број: ФЛ-8703/19 од 
10.10.2019. године. 

 

2.  БОДИРОГА  ВОЈИСЛАВ, дипл. инж. ел. 
-  Лиценца за извођење дијела електро фазе – инсталације јаке струје 

и електроенергетских постројења и надзор, број: ФЛ-3845/16 и број: 

3486/16 од 25.02.2016. године, 

-  Лиценца за израду техничке документације, дио електро фазе – 

инсталације јаке струје, електроенергетских постројења и надзор, број: 
ФЛ-3846/16 од 25.02.2016. године, 

 

3.  ЕЛЕЗ  ВЛАДИМИР, дипл. инж. ел. 
-  Лиценца  за извођење дијела електро фазе – инсталације јаке 

струје и електроенергетских постројења и надзор, број: ФЛ-7979/18 од 

04.07.2018. године, 
-  Лиценца за израду техничке документације, дио електро фазе – 

инсталације јаке струје, електроенергетских постројења и надзор, број: 

ФЛ-7980/18 од 04.07.2018. године, 
 

4.  МИЛАНОВИЋ  СРЂАН, дип. инж. ел. 

-  Лиценца  за извођење дијела електро фазе – инсталације јаке 
струје и електроенергетских постројења и надзор, број: ФЛ-8141/18 од 

12.10.2018. године, 

-  Лиценца за израду техничке документације, дио електро фазе – 
инсталације јаке струје, електроенергетских постројења и надзор, број: 

ФЛ-8581/19 од 17.07.2019. године, 

 

5.  ПАВЛОВИЋ  СВЈЕТЛАНА, струк. инж. ел. и рач. 

-  Лиценца за израду техничке документације, дио електро фазе – 

инсталације јаке струје, електроенергетских постројења и надзор, број: 
ФЛ-7224/17 од 12.07.2017. године, 

 

6.  РАДОВИЋ  НАДЕ, дипл. инж. ел. 
-  Лиценца за израду техничке документације, дио електро фазе – 

инсталације јаке струје, електроенергетских постројења и надзор, број: 

ФЛ-2926/15 од 09.09.2015. године, 
-  Лиценца за извођење дијела електро фазе – инсталације јаке 

струје, електроенергетских постројења и надзор, број: ФЛ-2925 од 

09.09.2015. године, 
-  Лиценца за ревизију техничке документације, дио електро фазе – 

инсталације јаке струје, електроенергетских постројења и надзор, број: 

ФЛ-2960/15  од 15.09.2015. године, 
-  Лиценца за израду докумената просторног уређења, број: ФЛ-

2927/15 од 09.09.2015. године. 

 

Г)  Машинство  

 

1.  ИВАНОВИЋ  ЉУБИША, дипл. инж. инд. инж – мастер 
Лиценца за извођење дијела машинске фазе – област термотехнике, 

инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације и надзор, број: 

ФЛ-2064/15 од 17.03.2015. године, 
-  Лиценца за израду техничке документације, дио машинске фазе – 

област термотехнике, инсталације гријања, гаса, вентилације и 

климатизације и надзор, број: ФЛ-2065/15 од 17.03.2015. године, 
 

2.  КОВАЧ  МИЛЕНКО, дипл. инж. маш. 
-  Лиценца за  израду техничке документације, дио машинске фазе – 

област термотехнике, инсталације гријања, гаса, вентилације и 

климатизације, број: ФЛ- 2949/15 од 14.09.2015. године, 
- Лиценца за извођење дијела машинске фазе – област термотехнике, 

инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације, број: ФЛ-

2949/15 од 14.09.2015. године.  
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Д)  Заштита  на  раду 

 

ПИПОВИЋ  МИРКО, дипл. орг. рада 

-  Лиценца за послове заштите и здравља на раду, број: 16-04/3-170-

698/09 од 12.10.2009. године. 

III 

Ова листа је утврђена на основу пристиглих пријава лица која 
испуњавају услове, а након расписаног Јавног конкурса, број: 06-36-1-

17/21 од 03.03.2021. године.  

IV 
Листа правних и физичких лица за учешће у раду Комисија за 

технички преглед објеката изграђених на подручју општине Фоча 

ступа на снагу даном утврђивања и важи 2 (двије) године од дана 
утврђивања, односно до 01.04.2023. године. 

Листа ће бити објављена у „Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број: 06-36-1-17/21                                           ВД  НАЧЕЛНИК 

Фоча, 01.04.2021. године                     Одјељења за просторно уређење и  

                                                                  стамбено – комуналне послове 

                                                             Ранко Поповић, дипл. инг. арх.  с.р.  

 

5.  
 

У „Службеном гласнику Општине Фоча“, број 8. од 4. маја 2021. 

године, објављени су акти Скупштине Општине Фоча који су донијети 

на Петој редовној сједници, од 29.4.2021. године.  

Након сравњавања изворног текста, секретар Скупштине Општине 
Фоча је уочио да закључци Скупштине Општине Фоча евидентирани 

под редним бр. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. и 15. у уводном 

дијелу садрже грешку у ознаци године одржавања Пете редовне 
сједнице, па се на основу овлашћења из члана 215. Пословника 

Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 

14/17)  в р ш и  
 

 

 

 

 

 

 

И С П Р А В К А  

закључака  Скупштине  Општине  Фоча,   

објављених  у  „Службеном  гласнику  Општине  Фоча“,   

број  8.  од  4. маја  2021.  године    

 

1. У закључцима Скупштине Општине Фоча, евидентирани као:  
-    3. Закључак, број: 01-022-60/21 од 29.4.2021. године, 

-    4. Закључак, број: 01-022-61/21 од 29.4.2021. године, 

-    5. Закључак, број: 01-022-62/21 од 29.4.2021. године, 
-    6. Закључак, број: 01-022-63/21 од 29.4.2021. године, 

-    7. Закључак, број: 01-022-64/21 од 29.4.2021. године, 

-    8. Закључак, број: 01-022-65/21 од 29.4.2021. године, 
-    9. Закључак, број: 01-022-66/21 од 29.4.2021. године, 

-  10. Закључак, број: 01-022-67/21 од 29.4.2021. године, 

-  11. Закључак, број: 01-022-68/21 од 29.4.2021. године, 
-  12. Закључак, број: 01-022-69/21 од 29.4.2021. године, 

-  13. Закључак, број: 01-022-70/21 од 29.4.2021. године, 

-  14. Закључак, број: 01-022-71/21 од 29.4.2021. године, 
-  15. Закључак, број: 01-022-72/21 од 29.4.2021. године, 

који су објављени у „Службеном гласнику Општине Фоча“, број 8. 

од 4. маја 2021. године, у уводном дијелу, умјесто датума: „29.4.2022. 
године“ треба да стоји датум: „29.4.2021. године“. 

2.  Ова исправка објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Фоча“.   

 

                                                                                       СЕКРЕТАР 
                                                                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                               Бранимир  Радовић, с.р.     
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1.  Издава~:  Скуп{тина Оп{тине Фо~а.  "Слу`бени гласник Оп{тине Фо~е"  излази по потреби.  Главни  и  одговорни  уредник  
sekretar Skup{tine Branimir Radovi}. @иро ра~ун: 562-0060002186-45 код НЛБ  банка у Фо~и. Тира` 100 примјерака.  
Рје{еwем министра за информисаwе, под ред. бр. 26 од 03.06.1993. године "Гласник" је уписан у Евиденцију јавних гласила. 
[тампа: [тампарија "КАБ-САВИЋ Б“ Фоча. Тел. 058 210-210. 


