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

-  Пету редовну сједницу, у четвртак, 29. априла 2021. године,  

-  Прву посебну сједницу, у четвртак, 20. маја 2021. године. 

Сједнице су одржане у сали Центра за културу и информисање Фоча, са 

почетком у 10,00 часова, 

 

На овим сједницама 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.  

 

 

А.   Закључци  са  Пете  редовне  сједнице,  од  29. 4. 2021.  године    

 

1)  У оквиру тачке 3. дневног реда, након разматрања Извјештаја Начелника 

Општине Фоча о реализацији потрошње буџетске резерве за 2020. годину, 

Скупштина је, већином гласова, донијела     

 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Начелника Општине Фоча о 

трошењу буџетске резерве из Буџета Општине Фоча у 2020. години. 

 

 

2)  У оквиру тачке 5. дневног реда, након разматрања Извјештаја Начелника 

Општине Фоча о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности за 

2020. годину, Скупштина је, већином гласова, донијела     

 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Начелника Општине Фоча о раду 

у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности за 2020. годину.  



 
 

3)  У оквиру тачке 6. дневног реда, након разматрања Извјештаја о 

реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2020. годину, Скупштина 

је, већином гласова, донијела  

 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о реализацији Програма уређења 

грађевинског земљишта за 2020. годину. 

 

 

4)  У оквиру тачке 7. дневног реда, након разматрања Извјештаја о 

реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину, Скупштина 

је, већином гласова, донијела  

 

З а к љ у ч а к    

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о утрошку средстава заједничке 

комуналне потрошње за 2020. годину. 

 

 

5)  У оквиру тачке 8. дневног реда, након разматрања Извјештаја о 

реализацији Програма уређења локалних и некатегорисаних путева за 2020. годину, 

Скупштина је, већином гласова, донијела    

 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о реализацији Програма уређења 

локалних и некатегорисаних путева за 2020. годину. 

 

 

6)  У оквиру тачке 9. дневног реда, након разматрања Извјештаја о 

реализацији Програма утрошка средстава од шумских сортимената за 2020. годину, 

Скупштина је, већином гласова, донијела    

 

З а к љ у ч а к   

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о утрошку намјенских средстава 

од накнаде по основу продаје шумских сортимената у 2020. години. 

 

 

7)  У оквиру тачке 10. дневног реда, након разматрања Извјештаја о 

реализацији Програма утрошка средстава од концесионих накнада за 2020. годину, 

Скупштина је, већином гласова, донијела    

 

З а к љ у ч а к  

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о утрошку средстава од 

концесионих накнада за 2020. годину. 

 

 

8)  У оквиру тачке 11. дневног реда, након разматрања Извјештаја о 

реализацији Програма утрошка средстава од водних накнада за 2020. годину, 

Скупштина је, већином гласова, донијела    

 

З а к љ у ч а к  

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о утрошку средстава од водних 

накнада за 2020. годину. 

 



 
 

9)  У оквиру тачке 12. дневног реда, након разматрања Извјештаја о раду 

Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча за 2020. годину, Скупштина је, 

већином гласова, донијела    

 

З а к љ у ч а к  

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о раду Одбора за жалбе 

Општинске управе Општине Фоча за 2020. годину. 

 

 

10)  У оквиру тачке 20. подтачка 1) дневног реда, након разматрања 

Извјештаја о раду и пословању Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за 

2020. годину, Скупштина је, једногласно, донијела  

 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча није усвојила Извјештај о раду и пословању Јавне 

здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча у периоду од 01.01. – 31.12.2020. године. 

  

  

11)  У оквиру тачке 20. подтачка 2) дневног реда, након разматрања Плана 

санације и пословања Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча, Скупштина 

је донијела сљедеће  

 

З а к љ у ч к е  

 

1.  Скупштина Општине Фоча позива надлежне истражне органе да остваре 

увид у рад и финансијско пословање Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ 

Фоча, са почетком од 2009. године, ради утврђивања стварног чињеничног стања и 

постојања евентуалне одговорности.  

(Овај закључак је усвојен већином гласова.) 

 

2. Скупштина Општине Фоча пружа пуну подршку органима Јавне 

здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча и Начелнику Општине Фоча да 

предузму све радње и активности на изради репрограма обавеза и проналажењу 

стратешких партнера, ради изналажења могућих рјешења у вези санације 

финансијског стања и пословања Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча. 

(Овај закључак је усвојен једногласно.) 

 

3.  Скупштина Општине Фоча образује Анкетни одбор у саставу: 

-  Радмил Марић, одборник, предсједник, 

-  Душан Бодирога, одборник, члан, 

-  Немања Лазовић, одборник, члан, 

-  Мирослав Матовић, одборник, члан, 

-  Крсто Ивановић, одборник, члан, 

-  Драгица Кулић, општински службеник, члан и  

-  Драган Ивановић, општински службеник, члан. 

Задатак Анкетног одбора је да прати радње и активности надлежних органа у 

вези санирања финансијског стања и пословања Јавне здравствене установе 

„Апотека Фоча“ Фоча и о томе извјештава Скупштину Општине Фоча, у складу са 

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

14/17). 

(Овај закључак је усвојен већином гласова.)  

 

 



 
 

12)  У оквиру тачке 24. дневног реда, након разматрања Информације о стању 

у области рјешавања депоније отпада, Скупштина је, већином гласова, донијела  

 

З а к љ у ч а к 

Проширује се локација за изградњу будуће санитарне депоније на локацији 

Филиповићи, на подручју Мјесне заједнице Устиколина, општина Фоча, како је то 

било утврђено Закључком Скупштине Општине Фоча, број: 01-022-78/19 од 

31.7.2019. године („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/19), те се поред дијела 

парцеле означене као к.ч. број: 958, к.о. Филиповићи, додаје и дио парцеле означене 

као дио к.ч. број: 1456, к.о. Филиповићи. 

   

  

Б.   Закључци  са  Прве  посебне  сједнице,  од  20. 5. 2021.  године    

 

13)  У оквиру тачке 1. дневног реда, након разматрања Информације о 

изградњи малих хидроелектрана на сливу ријеке Бјелаве, Скупштина је, већином 

гласова, у више тачака, донијела  

  

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.  

  

  

13)  У оквиру тачке 2. дневног реда, након разматрања Информације о стању 

и изградњи регионалних, магистралних и других приступних путева на подручју 

општине Фоча, Скупштина је, једногласно, у више тачака, донијела  

 

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. 

 

 

 

 



 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА  ЗАКЉУЧКА 

   

  

Сви 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. 

 

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“.   

 

Закључци су евидентирани у дјеловодном протоколу аката Скупштине под 

бројем:    

  1)      01-022-59/21, од 29. 4. 2021. године, 

  2)      01-022-60/21, од 29. 4. 2021. године, 

  3)      01-022-61/21, од 29. 4. 2021. године, 

  4)      01-022-62/21, од 29. 4. 2021. године, 

  5)      01-022-63/21, од 29. 4. 2021. године, 

  6)      01-022-64/21, од 29. 4. 2021. године, 

  7)      01-022-65/21, од 29. 4. 2021. године, 

  8)      01-022-66/21, од 29. 4. 2021. године, 

  9)      01-022-67/21, од 29. 4. 2021. године, 

10)      01-022-68/21, од 29. 4. 2021. године, 

11.1)   01-022-69/21, од 29. 4. 2021. године, 

11.2)   01-022-70/21, од 29. 4. 2021. године, 

11.3)   01-022-71/21, од 29. 4. 2021. године, 

12)      01-022-72/21, од 29. 4. 2021. године, 

 

13)      01-022-73/21, од 20. 5. 2021. године, 

14)      01-022-74/21, од 20. 5. 2021. године. 

 

Закључци су технички обрађени и објављени у „Службеном гласнику 

Општине Фоча“. 

Закључци са Пете редовне сједнице, који су евидентирани под редним 

бројевима 1 – 12, објављени су у „Службеном гласнику Општине Фоча“ број 8. од 4. 

маја 2021. године.  

Закључци са Прве посебне сједнице, који су евидентирани под редним 

бројевима 13. и 14. објављени су у „Службеном гласнику Општине Фоча“ број 9. од 

21. маја 2021. године. 

 

Закључци су достаљени надлежним органима и релевантним субјектима на 

упознавање, надлежност, поступање, реализацију и евиденцију.  

Сви закључци достављени су функционерима Општине Фоча, као и ресорним 

одјељењима Општинске управе Општине Фоча на које се исти односе:  

-  Одјељење за финансије (број 1),  

-  Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове (бр. 3, 4, 

5, 6, 7. и 8). 

Закључак број 9. достављен је Одбору за жалбе Општинске управе Општине 

Фоча. 

Закључци бр. 10. и 11. достављени су органима Јавне здравствене установе 

„Апотека Фоча“ Фоча и члановима Анкетног одбора. 



 
 

Закључак евидентиран под бројем 11.2) достављен је на адресе надлежних 

органа: 

-  Полицијска управа Фоча и  

-  Окружно јавно тужилаштво Требиње – Подручна канцеларија Фоча.  

 

Закључак са Прве посебне сједнице, евидентиран под редним бројем 13. 

достављен је на сљедеће адресе: 

-  Влада Републике Српске, 

-  Влада РС – Министарство енергетике и рударства, 

- Влада РС – Министарство за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију, 

-  Србињепутеви“ д.о.о. Фоча, 

-  ПВиК „Извор“ а.д. Фоча. 

 

 Закључак са Прве посебне сједнице, евидентиран под редним бројем 14. 

достављен је на сљедеће адресе: 

-  Савјет министара Босне и Херцеговине, 

-  Савјет министара БиХ – Министарство комуникација и транспорта, 

-  Влада Републике Српске, 

-  Влада РС – Министарство саобраћаја и веза, 

-  Јавно предузеће „Путеви Републике Српске“ Бања Лука, 

-  Правобранилаштво Републике Српске, 

-  Правобранилаштво РС – Сједиште замјеника Фоча.   

 

 

 

 

 

                                                                                             СЕКРЕТАР   

                                                                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  

                                                                                        Бранимир  Радовић   

 

 

 

 

 


