
На основу члана 10. став 2. Закона о безбједности саобраћаја на путевима 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 63/11), члана 39. 
став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 38. став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча 
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и чл. 4. и 6. Одлуке о безбједности 
саобраћаја на путевима општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 

11/17), Скупштина Општине Фоча, на Шестој редовној сједници, дана 17. 6. 2021. 
године,  д о н о с и   

 
 
 

 
 

Р J Е Ш Е Њ Е   

О  ФОРМИРАЊУ  САВЈЕТА  ЗА   

БЕЗБЈЕДНОСТ  САОБРАЋАЈА  ОПШТИНЕ  ФОЧА   

 
 

 
 
 

1.  Формира се Савјет за безбједност саобраћаја Општине Фоча (у даљем 
тексту: Савјет), као савјетодавно стручно тијело у циљу подстицања превентивних и 

других активности у области безбједности саобраћаја, остваривања координације и 
сарадње укључених субјеката са подручја општине Фоча. 

2.  Савјет је изабран у саставу: 

1)  Милан  Вукадиновић, предсједник, 
2)  Оливера  Елез, члан, 

3)  Ранко  Поповић, члан, 
4)  Младен  Пиповић, члан,  
5)  Младен  Матовић,  члан, 

6)  Радојица  Малиш, члан, 
7)  Далибор  Врећо, члан, 

8)  Дана  Муминовић, члан, 
9)  Стеван  Батинић, члан, 
10)  Бранка  Граховац, члан, 

11)  Мирослав  Ристановић, члан, 
12)  Снежана  Ковач, члан, 

13)  Миленко  Пејовић, члан.  
3.  Задаци Савјета су: 
1)  праћење и анализа питања из области безбједности саобраћаја, 

2) предлагање мјера које имају циљ за унапређење свих аспеката безбједности 
саобраћаја на подручју општине Фоча,  

3)  иницирање доношења и учествовање у изради законских и других аката, 
4) остваривање и подстицање координације и сарадње између Општинске 

управе Општине Фоча и других тијела у безбједности саобраћаја. 

4.  Савјет у свом раду примјењује сљедеће прописе: 
1) Закон о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 63/11),  
2)  Одлука о безбједности саобраћаја на путевима општине Фоча („Службени 

гласник Општине Фоча“, број 11/17),  

3) Пословник Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 
Фоча“, број 14/17). 



5.  Чланови Савјета из тачке 2. овог рјешења изабрани су на период трајања 

мандата сазива Скупштине Општине Фоча 2020 – 2024. године који је извршио  
избор. 

6.  Административно – техничке и друге помоћне послове за потребе Савјета 
обавља надлежно одјељење Општинске управе Општине Фоча. 

7.  Савјет се састаје према усвојеном акционом плану и према указаним 

потребама. 
8.  Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи Рјешење о формирању 

Савјета за безбједност саобраћаја Општине Фоча, број: 01-111-60/17 од 9. 11. 2017. 
године („Службени гласник Општине Фоча“, број 12/17). 

9.  Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.   
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

  

У члану 10. став 2. Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике 
Српске предвиђено је да су јединице локалне самоуправе дужне да формирају своја 

савјетодавна тијела за безбједност саобраћаја, за обављање активности предвиђених 
законом. У члану 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи и члану 38. став 
2. тачка 27) Статута Општине Фоча предвиђена је надлежност скупштине јединице 

локалне самоуправе, односно Скупштине Општине Фоча да бира и разрјешава 
чланове сталних и повремених радних тијела и врши избор, именовање и разрјешње 

на другим позицијама у складу са законом. 
У чл. 4. и 6. Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима општине Фоча 

предвиђено је да чланове Савјета за безбједност саобраћаја Општине Фоча именује 

Скупштина Општине Фоча, на приједлог начелника Општине, у одговарајућој 
структури и саставу. 

Скупштина Општине Фоча је на Шестој редовној сједници, дана 17. 6. 2021. 
године, у оквиру тачке 11. дневног реда, разматрала питање избора и именовања 
чланова Савјета за безбједност саобраћаја Општине Фоча. Том приликом разматран 

је писани приједлог Начелника Општине Фоча за избор чланова Савјета, од 17. 6. 
2021. године, у којем је предложено да се избор чланова Савјета изврши у 

одговарјућем саставу и према структури у којој су заступљени сви релевантни 
субјекти из области безбједности саобраћаја на подручју општине Фоча. 

На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са прописима који третирају 

питање избора чланова овог савјетодавбног тијела за безбједност саобраћаја, 
одлучено је као у диспозитиву овог рјешења. 

 
Упутство  о  правном  лијеку  

Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.  

Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом, која се 
подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.   
 
 

 
 

 
Број:  01-111-92/21                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       
Фоча, 17. 6. 2021. године                                                       СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                                                      Срђан  Драшковић  
 


