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1. 

 
На основу члана 39. став 2. тачка 2) а у вези чл. 115. и 116. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

97/16, 36/19 и 61/21), чл. 53б. и 58. Изборног закона Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 

24/12, 109/12, 45/18 и 18/20), т. 3. и 4. Упутства о организовању и 

спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 122/12 и 31/13), члана 38. став 2. тачка 

2) и члана 136. став 3. Статута Општине Фоча („Службени гласник 

Oпштине Фоча“, број 8/17) и члана 22. Одлуке о мјесним заједницама 
на подручју општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 

3/13), Скупштина Општине Фоча, на Седмој редовној сједници, дана 

22. 7. 2021. године,  д о н о с и  
 

О Д Л У К У  

О  РАСПИСИВАЊУ  ИЗБОРА  ЗА  ИЗБОР  ЧЛАНОВА  

САВЈЕТА  МЈЕСНИХ  ЗАЈЕДНИЦА  НА  ПОДРУЧЈУ  

ОПШТИНЕ  ФОЧА  

 
I 

1)  Скупштина Општине Фоча расписује изборе за избор чланова 

савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча. 
2)  Овом одлуком регулишу се основна питања у вези организовања 

и спровођења избора за избор чланова савјета мјесних заједница. 

3)  Избори за чланове савјета мјесних заједница спроводе се у 
складу са одговарајућим одредбама Изборног закона Босне и 

Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 23/01, 

7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 
24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), Изборног 

закона Републике Српске, Закона о локалној самоуправи, Закона о 

равноправности полова у Босни и Херцеговини („Службени гласник 
Босне и Херцеговине“, број 32/10, Пречишћени текст), Упутства о 

организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице 

(у даљем тексту: Упутство), које је донијела Републичка изборна 
комисија, Статута Општине Фоча, Одлуке о мјесним заједницама на 

подручју општине Фоча и ове одлуке. 

 
II 

1)  Број чланова савјета мјесних заједница одређен је Одлуком о 

мјесним заједницама на подручју општине Фоча. 
2)  Мандат савјета мјесне заједнице траје четири године. 

3)  Савјет мјесне заједнице има предсједника.  

 
III 

1)  Чланови савјета мјесне заједнице бирају се на збору грађана, 

непосредним и тајним гласањем, на основу општег и једнаког изборног 
права. 

2) Чланове савјета мјесне заједнице бирају бирачи уписани у 
Централни бирачки списак који на дан расписивања избора имају 

пребивалиште на подручју мјесне заједнице за коју се органузују и 

спроводе избори.  
IV 

1)  Избори за чланове савјета мјесних заједница спроводе се, у 

правилу, истог дана и у исто вријеме. 
2)  Сходно подтачки 1) из ове тачке, избори за чланове савјета за све 

мјесне заједнице на подручју општине Фоча ће се одржати у недјељу, 

дана 3. октобра 2021. године, у периоду од 08.00 до 17.00 часова. 
3)  Изузетно од подтачке 2) ове тачке, избори за чланове савјета 

мјесних заједница Викоч и Слатина неће се одржати у предвиђено 

вријеме због непостојања услова за одржавање избора у овим мјесним 
заједницама. 

4)  Избори за чланове савјета мјесних заједница Викоч и Слатина ће 

се организовати и одржати након испуњавања услова за одржавање 

избора, о чему ће Скупштина Општине Фоча донијети посебну одлуку. 
 

V 

1)  Изборе за члановe савјета мјесних заједница ће спровести 
Општинска изборна комисија Фоча (у даљем тексту: Изборна 

комисија) и бирачки одбори, чија је надлежност у организовању и 

спровођењу избора утврђена Упутством и овом одлуком. 
2) Сходно подтачки 1) из ове тачке, Изборна комисија обавља 

сљедеће послове: 
-  организује и обезбјеђује услове за одржавање избора у мјесним 

заједницама, 

-  спроводи и надгледа изборе за чланове савјета, 
-  одређује бирачка мјеста на подручју мјесне заједнице за гласање, 

-  стара се о уређењу бирачких мјеста, 

-  обезбјеђује да све листе кандидата за чланове савјета мјесне 
заједнице буду састављене у складу са Упутством и овом одлуком и 

достављене Изборној комисији на одобрење, 

-  врши контролу и овјеру кандидатске листе за учествовање на 
изборима, у складу са Упутством и овом одлуком, 

-  утврђује редослијед кандидата на гласачком листићу, 

-  врши израду гласачког листића, 
-  врши именовање и обуку чланова бирачких одбора, 

- стара се о безбједности и достављању изборног материјала 

бирачким одборима, 
-  одговорна је за правилно бројање гласачких листића на бирачком 

мјесту, 

-  обавља и друге потребне послове и техничке припреме за 
организовање и спровођење избора за избор чланова савјета у мјесним 

заједницама. 

VI 
1)  Бирачки одбор за спровођење избора именују се за сваку мјесну 

заједницу за коју се организују и спроводе избори. 

2) Бирачки обор из подтачке 1) ове тачке именује се у саставу који 
чине предсједник и два члана, који имају замјенике, а који, у правилу, 

одражава равноправну полну заступљеност. 

3) Састав бирачког одбора именује Изборна комисија, на приједлог 
овлашћених предлагача, најкасније десет дана прије дана одржавања 

избора за чланове савјета.  

VII 
1)  Кандидате за чланове савјета мјесне заједнице могу предложити:  

-  грађани који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице за 

коју се спроводе избори, 
-  удружења грађана која дјелују на подручју општине Фоча, 

-  политичке странке које на подручју општине Фоча имају 

општинске одборе или други вид организације. 
2)  Грађани из подтачке 1) алинеја један ове тачке могу предложити 

кандидате за чланове савјета мјесне заједнице и то: 

-  најмање 30 грађана, за мјесну заједницу која има до 1.000 
регистрованих бирача, 

-  најмање 50 грађана, за мјесну заједницу која има од 1.000 до 5.000 

регистрованих бирача. 
VIII  

1)  Предложени кандидат за избор чланова савјета мјесне заједнице 

мора испуњавати сљедеће услове: 
-  да на дан расписивања избора има пребивалиште на подручју 

мјесне заједнице за чији се савјет кандидује, 

-  да је уписан у Централни бирачки списак. 
2)  Овлашћени предлагач из тачке VII ове одлуке за савјет мјесне 

заједнице: 

-  може предложити највише онолико кандидата колико се бира 
чланова савјета за ту мјесну заједницу, 
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-  мора водити рачуна о равноправној полној заступљености, у 
складу са чланом 20. Закона о равноправности полова у Босни и 

Херцеговини и територијалној заступљености мјесне заједнице.  

 

IX  

1)  Предлагач из тачке VII ове одлуке је дужан да садржај 

кандидатске листе утврди у складу са елементима који су предвиђени 
Упутством и овом одлуком. 

2)  Ако су предлагачи грађани, кандидатска листа мора да садржи 

сљедеће елементе: 
-  редни број, 

-  име и презиме кандидата, 

-  јединствени матични број кандидата, 
-  име и презиме, јединствени матични број и потпис свих грађана 

предлагача. 

3)  Ако је предлагач удружење грађана или политичка странка, 
кандидатска листа мора да садржи сљедеће елементе: 

-  назив предлагача, 

-  редни број, 
-  име и презиме кандидата, 

-  јединствени матични број кандидата, 

-  потпис и печат предлагача. 
4) Предлагач подноси захтјев за овјеру кандидатских листа Изборној 

комисији, најкасније у року од 15 дана прије датума за одржавање 

избора, на прописаном обрасцу и са одговарајућим прилозима, а то су: 

-  листа кандидата за савјет мјесне заједнице, 

-  кандидатски образац, 
-  изјава кандидата о прихватању кандидатуре. 

 

X  
1)  Овјеру кандидатских листа врши Изборна комисија. 

2) Предлагачи кандидата могу посматрати рад бирачких одбора у 

току спровођења избора за чланове савјета мјесних заједница, уз услов 
претходног подношења захтјева за акредитацију. 

3) Захтјев за акредитацију из подтачке 2) ове тачке подноси се 

Изборној комисији, најкасније десет дана прије одржавања избора, на 
одговарајућем обрасцу, уз одговарајуће прилоге, у складу са 

Упутством.  

XI 
1)  Изборна комисија је дужна да, на основу достављених 

приједлога, у складу са Упутством, утврди коначну листу кандидата за 

чланове савјета мјесне заједнице. 
2)  Изборна комисија припрема и овјерава гласачки листић за избор 

чланова савјета мјесне заједнице, који садржи: 

-  назив Општине Фоча, као јединице локалне самоуправе на чијем 

подручју се налази мјесна заједница у којој се спроводе избори, 

-  назив мјесне заједнице за коју се спроводе избори, 

-  датум одржавања избора, 
-  име и презиме кандидата, са називом предлагача, 

-  упутство о начину правилног гласања и испуњавања гласачког 

листића, 
-  печат Изборне комисије. 

3)  Редослијед кандидата за чланове савјета мјесне заједнице на 

гласачком листићу утврђује се према азбучном реду презимена и 
имена кандидата.  

XII  

1)  Број присутних бирача на збору грађана који је потребан за избор 
чланова савјета мјесне заједнице утврђен је Одлуком о мјесним 

заједницама на подручју општине Фоча, за пуноправно одлучивање 

збора грађана и износи: 
-  1/3 бирача за мјесну заједницу до 100 бирача, 

-  1/5 бирача за мјесну заједницу од 100 до 1.000 бирача, 

-  1/10 бирача за мјесну заједницу преко 1.000 бирача. 
2)  Уколико на збору грађана мјесне заједнице за избор чланова 

савјета није присутан потребан број грађана из подтачке 1) ове тачке, 

избори за чланове савјета у тој мјесној заједници ће се поновити, у 
року од 15 дана. 

3)  Одлуку о понављању избора из подтачке 2) ове тачке доноси 

Изборна комисија. 
4) Поновни избори из подтачке 3) ове тачке спроводе се на основу 

кандидатских листа и извода из Централног бирачког списка који су 

коришћени на изборима савјета мјесне заједнице на којим није 
присуствовао потребан број грађана. 

 
XIII 

1)  Ако се на неким бирачким мјестима због одзива грађана укаже 

потреба за продужење гласања у односу на утврђено вријеме трајања 
избора из тачке IV ове одлуке, Изборна комисија и бирачки одбор ће 

омогућити присутним грађанима који се затекну на бирачком мјесту да 

изврше гласање. 

2)  У случају из подтачке 1) ове тачке, бирачки одбор ће затворити 
просторију у којој се врши гласање и омогућити присутним бирачима 

да изврше гласање, а о продужењу трајања гласања обавијестити 

Изборну комисију. 

XIV 

Приликом изјашњавања о кандидатима са листе за савјет мјесне 

заједнице, бирач може гласати највише за онолико кандидата са листе 
колико чланова се бира у састав савјета те мјесне заједнице.  

 

XV 
1) Пребројавање гласачких листића и утврђивање резултата избора 

на бирачком мјесту врши бирачки одбор, о чему саставља 

одговарајући записник. 
2)  Сходно подтачки 1) из ове тачке, бирачки одбор врши:  

-  бројање неискоришћених и упропашћених гласачких листића,  

-  бројање потписа бирача који су гласали на бирачком мјесту,  
-  бројање гласачких листића у гласачкој кутији,  

-  утврђивање и бројање важећих и неважећих гласачких листића,  

-  утврђивање броја важећих гласова за сваког кандидата 
појединачно и 

-  достављање изборног материјала, а на начин и у поступку у 

складу са Упутством и овом одлуком. 
3)  Неважећи гласачки листић је: 

-  гласачки листић на којем је означен већи број кандидата од броја 

који се бира, 

-  непопуњен гласачки листић и  

-  гласачки листић који је попуњен на начин да се не може са 
сигурношћу утврдити како је бирач гласао.  

 

XVI  
1)  Изборна комисија утврђује изборне резултате за сваког 

кандидата, за сваку мјесну заједницу посебно и јавно објављује 

резултате избора за све мјесне заједнице. 
2)  За чланове савјета мјесне заједнице изабрани су кандидати који 

су добили највећи број гласова. 

3)  У случају да два или више кандидата добију исти број гласова, 
сматра се да је за члана савјета мјесне заједнице изабран кандидат 

женског пола или млађи кандидат. 

4)  Сходно подтачки 3) из ове тачке, ако кандидати женског пола 
добију исти број гласова, сматра се да је изабран млађи кандидат. 

5)  Изборна комисија објављује резултате избора у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“, на огласној табли Општинске управе 
Општине Фоча, на интернет страници Општине Фоча, на огласној 

табли мјесне заједнице за коју су одржани избори, као и давањем 

одговарајућих обавјештења путем Радија Фоча.  

 

XVII 

1)  Кандидати за члана савјета мјесне заједнице, као и предлагачи 
кандидата могу у писаној форми изјавити приговор Изборној комисији 

због неправилности у спровођењу избора за чланове савјета, на начин 

и у поступку у складу са Упутством. 
2) Одлука Изборне комисије о изјављеним приговорима на 

спровођење избора је коначна. 

3)  Након окончања поступка одлучивања по приговорима на 
спровођење избора, Изборна комисија доноси одлуку о потврђивању 

резултата избора за чланове савјета мјесних заједница. 

 
XVIII 

1)  Изборна комисија, у року од седам дана од дана потврђивања 

резултата избора, издаје увјерења изабраним члановима савјета мјесне 
заједнице. 

2) Изборна комисија је дужна да организује заказивање и одржавање 

конститутивне сједнице савјета мјесне заједнице. 
3) Сматра се да је савјет мјесне заједнице конституисан избором 

предсједника савјета мјесне заједнице. 

4) Предсједника савјета мјесне заједнице бирају чланови савјета, из 
реда изабраних чланова, већином гласова од укупног броја чланова 

савјета, при чему сваки члан савјета има право предлагања 

предсједника савјета мјесне заједнице.  
 

XIX 

1)  Секретар Скупштине Општине Фоча је дужан да обавијести 
јавност и грађане о датуму и времену одржавања избора за чланове 

савјета мјесних заједница путем одговарајућих обавјештења, која ће 
истаћи на огласној табли Општинске управе Општине Фоча, интернет 

страници Општине Фоча, путем Радија Фоча и других средстава јавног 

информисања, на огласним таблама у сједишту мјесних заједница, као 
и на други одговарајући начин. 

2)  Средства за спровођење избора ће се обезбиједити из буџета 

Општине Фоча. 
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3)  Изборна комисија је дужна да, у року од 30 дана од дана 
спровођења избора, достави Скупштини Општине Фоча писану 

информацију о спровођењу, реализацији и имплементацији избора и 

изборних резултата за чланове савјета мјесних заједница на подручју 

општине Фоча.    

XX 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 

Број:  01-022-89/21                                                 ПРЕДСЈЕДНИК    
Фоча, 22. 7. 2021. године                             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                             Срђан  Драшковић, с.р.   

 

2. 

 

На основу чл. 4. и 24. Закона о административним таксама 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/11, 103/11, 67/13 и 
123/20), члана 39. став 2. тачка 10) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и 

члана 38. став 2. тачка 16) Статута Општине Фоча („Службени гласник 
Општине Фоча“, број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на Седмој 

редовној сједници, дана 22. 7. 2021. године,  д о н о с и    

 

О Д Л У К У   

О  ОПШТИНСКИМ  АДМИНИСТРАТИВНИМ  ТАКСАМА   

 
I 

Овом одлуком утврђује се висина, начин обрачуна и наплата 

општинске административне таксе и ослобађање од плаћања за списе и 
радње у управним стварима по којима поступа Општинска управа 

Општине Фоча, јавна предузећа, организације и установе којима је 

повјерено да рјешавају о одређеним правима и обавезама.   
 

II 

1)  Списи и радње за које се плаћа општинска административна 
такса, као и висина таксе, утврђују се таксеном тарифом, која чини 

саставни дио ове одлуке. 

2)  Такса се може наплатити само ако је прописана таксеном 
тарифом.  

III 

1)  Такса се плаћа у административним таксеним маркама 
јединствене емисије (у даљем тексту: таксене марке). 

2)  Ако је прописана такса у износу већем од 100,00 КМ, такса се 

плаћа у готовом новцу, општом уплатницом или вирманским налогом. 

3) Наплаћена такса по тарифи општинских административних такса 

представља приход буџета Општине Фоча.  

 
IV 

Од плаћања општинских административних такса, поред 
ослобађања утврђених у чл. 13. и 14. Закона о административним 

таксама, ослобођени су: 

-  списи и радње у поступку остваривања права на донацију, 
-  пријаве пребивалишта и уписи у матичне књиге, 

-  списи и радње у вези са оставинским поступком.  

 
V 

Општинске административне таксе плаћају се по сљедећој тарифи.  

 
ТАРИФА  ОПШТИНСКИХ  АДМИНИСТРАТИВНИХ  ТАКСА 

 

I  РЈЕШЕЊА  
 

Тарифни  број  1. 

1. На сва рјешења за која није прописана посебна такса плаћа се 
административна такса од – 10,00 КМ, 

2. На жалбу против рјешења које рјешава надлежни орган плаћа се 

административна такса од – 10,00 КМ. 
Напомена:  

Ако се доноси једно рјешење по захтјеву више лица, такса по овом 

тарифном броју плаћа се онолико пута колико има лица којима се 
рјешења уручују. 

За рјешење донијето по жалби не плаћа се такса. 

 

Тарифни  број  2. 

За издавање рјешења за рад плаћа се административна такса и то: 

1.  рјешење о регистрацији предузетника– 30,00 КМ, 
2.  измјена рјешења о регистрацији предузетника – 20,00 КМ, 

3.  рјешење о регистрацији заједничке радње (без обзира на број 

предузетника) – 30,00 КМ, 

4.  рјешење о регистрацији издвојеног пословног простора – 30,00 
КМ, 

5. рјешење о регистрацији привременог престанка обављања 

дјелатности – 10,00 КМ, 

6.  рјешење о престанку обављања дјелатности и брисању из 

регистра – 10,00 КМ, 

7.  рјешење о обављању предузетничке дјелатности ван пословних 
просторија, за сваки појединачни излазак – 20,00 КМ, 

8.  рјешење о регистрацији јавног превоза лица и ствари – 30,00 КМ, 

9.  одобрење за обављање такси превоза – 30,00 КМ, 
10.  регистрација превоза за властите потребе – 20,00 КМ, 

11.  издавање пољопривредне сагласности – 10,00 КМ. 

Напомена:  
Обавезе плаћања административне таксе из тачке 1. овог тарифног 

броја ослобођени су сви обвезници плаћања који региструју 

пољопривредну дјелатност.  
Ако се захтјев у вези са регистрацијом из тачке 1 – 5. подноси 

електронским путем, износ административне таксе умањује се за 50 %. 

 

Тарифни  број  3.  

За издавање лиценци за обављање такси превоза плаћа се 

административна такса и то: 
1.  за лиценцу за обављање такси превоза – 10,00 КМ, 

2.  издавање легитимације за возаче – 10,00 КМ.  

 

Тарифни  број  4.  

За категоризацију угоститељских објеката за смјештај, врсте: 
апартман, кућа за одмор, соба за изнајмљивање, сеоско домаћинство 

смјештајног типа и камп, плаћа се административна такса од – 50,00 

КМ.  

Тарифни  број  5.  

За упис пловног објекта у регистар плаћа се административна такса 

и то: 
1.  чамци за привредне сврхе – 10,00 КМ, 

2.  чамци за непривредне сврхе (разонода, спорт и рекреација) – 

10,00 КМ.  
II  ОВЈЕРЕ,  ПРЕПИСИ  И  ПРЕВОДИ  

 

Тарифни  број  6. 

За овјеру потписа, рукописа и преписа плаћа се административна 

такса и то:  

1.  за овјеру првог потписа – 2,00 КМ, 
2.  за овјеру сваког наредног потписа – 1,00 КМ, 

3.  за овјеру аутентичности рукописа или овјеру преписа до два 

полутабака оригинала – 2,00 КМ, 

4.  за овјеру аутентичности рукописа или овјеру преписа преко два 

полутабака оригинала – 4,00 КМ. 

Напомена: 
1.  Под полутабаком подразумијева се лист хартије од двије стране, 

нормалног канцеларијског формата или мањег. 

2.  Ако је рукопис, односно препис чија се овјера врши писан на 
страном језику, плаћа се двострука административна такса из тачке 2. 

овог тарифног броја. 

Тарифни  број  7.  

За овјеру књига утисака и књига гостију плаћа се административна 

такса од – 3,00 КМ. 

Тарифни  број  8.  

За овјеру пуномоћјаплаћа се административна такса од – 8,00 КМ.  

 

Тарифни  број  9. 

1.  За преписивање службених аката или докумената, кад 

преписивање врши заинтересовано лице, од полутабака оригинала, 

плаћа се административна такса од – 10,00 КМ. 
2. Кад преписивање врши орган, од полутабака оригинала, плаћа се 

административна такса од – 20,00 КМ. 

Напомена:  
Важе одредбе напомене из тачке 1. уз Тарифни број 6.  

 

Тарифни  број  10.  

1.  За овјеру плана плаћа се административна такса од – 10,00 КМ. 

2. За овјеру копије плана, величине полутабака, форм. 25/235, плаћа 

се административна такса од – 10,00 КМ. 
 

III  ГРАЂЕВИНСКЕ  И  ЕКОЛОШКЕ  ТАКСЕ  
 

За рјешавање захтјева:  

 

Тарифни  број  11. 

1.  За издавање локацијских услова плаћа се административна такса 

од – 25,00 КМ. 
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2.  За измјену и допуну локацијских услова плаћа се 
административна такса од – 20,00 КМ.  

 

Тарифни  број  12. 

За издавање, измјену и допуну грађевинске дозволе плаћа се 

административна такса од – 25,00 КМ. 

 

Тарифни  број  13. 

За одобрења за употребу грађевинског објекта плаћа се 

административна такса од – 40,00 КМ.   
 

Тарифни  број  14. 

За еколошке дозволе плаћа се административна такса од – 30,00 КМ.  
 

Тарифни  број  15. 

За водне сагласности плаћа се административна такса од – 10,00 
КМ.   

IV  ОСТАЛЕ  ТАКСЕ 

 

Тарифни  број  16.  

За списе и радње у поступку уписа у регистар етажних власника 

станара плаћају се административне таксе: 
1.  за упис оснивања заједнице у регистар – 40,00 КМ, 

2.  за упис статусне промјене – 10,00 КМ, 

3.  за упис промјене лица овлашћених за заступање – 10,00 КМ. 

 

Тарифни  број  17.  

За образац извода из матичне књиге плаћа се административна такса 

од – 0,50КМ.  

VI 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о 

општинским административним таксама („Службени гласник Општине 

Фоча“, број 8/18).  
VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

Број:  01-022-90/21                                              ПРЕДСЈЕДНИК   

Фоча, 22. 7. 2021. године                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                         Срђан  Драшковић, с.р.   

 

3. 

 

На основу члана 40. Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 

84/19), члана 39. став 2. тачка 8) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и 
члана 38. став 2. тачка 9) Статута Општине Фоча („Службени гласник 

Општине Фоча“, број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на Седмој 
редовној сједници, дана 22. 7. 2021. године,   д о н о с и    

 

О Д Л У К У   

О  ПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ  ПЛАНА  ПАРЦЕЛАЦИЈЕ   

ЗА  ПОСЛОВНУ  ЗОНУ  ЛИВАДЕ   

 
I 

Приступа се изради Плана парцелације за пословну зону Ливаде (у 

даљем тексту: План), на иницијативу Општине Фоча, у склопу 
реализације Стратегије развоја општине Фоча 2017 – 2026. година.  

 

II 
1)  План обухвата комплекс бивше касарне на Ливадама, као и 

простор између тог комплекса и локалног пута, укључујући и пут, 

односно парцеле означене као к.ч. бр. 2256/1, 2256/2, 2256/3, 2255 и 
2257 и дијелове парцела означених као к.ч. бр. 2159, 4075 и 4113, све 

к.о. Фоча. 

2)  Саставни дио ове одлуке је графички приказ граница обувата 
Плана.  

III 

1)  Израда Плана врши се за период од 10 година. 
2)  Почетак рачунања периода из подтачке 1) ове тачке рачуна се од 

дана ступања на снагу одлуке о усвајању Плана. 

3)  Средства за израду Плана обезбиједиће Општина Фоча. 
4)  Смјернице за израду Плана садржане су у Стратегији развоја 

општине Фоча.  

IV 
1)  Рок за израду Плана је 90 дана од дана ступања на снагу ове 

одлуке. 

2)  Нацрт Плана ће бити стављен на јавни увид, у трајању од 30 
дана. 

3)  Приједлог Плана и одлуку о усвајању плана, са потребним 
образложењем, утврдиће носилац припреме Плана и Начелник 

Општине Фоча. 

V 

Планом се, у складу са законом, треба утврдити: намјена површина, 

концепт организације простора, критеријуми за формирање парцела 

према врсти потреба, минималне и максималне величине грађевинских 
парцела, потребе за јавним површинама и објектима, потребе за 

комуналним опремањем и капацитирање инфраструктуре са условима 

прикључења у мјери довољној да буду основ за издавање локацијских 
услова, (природне карактеристике, рељеф, хидрографија, геологија, 

хидрогеологија, инжењерска геологија, сеизмичност, клима и друге 

карактеристике) и друго. 
VI 

1)  За носиоца припреме плана одређује се Одјељење за просторно 

уређење и стамбено – комуналне послове Општинске управе Општине 
Фоча. 

2)  Носилац израде Плана одредиће се уговором између Општине 

Фоча и правног лица које посједује овлашћење за израду планске 
документације, прописане аконом. 

 

VII 
  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча”. 

 

Број:  01-022-91/21                                                ПРЕДСЈЕДНИК   

Фоча, 22. 7. 2021. године                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                             Срђан  Драшковић, с.р.   
 

4. 
 

На основу члана 40. Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 
84/19), члана 39. став 2. тачка 8) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и 

члана 38. став 2. тачка 9) Статута Општине Фоча („Службени гласник 
Општине Фоча“, број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на Седмој 

редовној сједници, дана 22. 7. 2021. године,  д о н о с и   

 

О Д Л У К У   

О  ПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ  РЕГУЛАЦИОНОГ  ПЛАНА  ЗА   

ДИО  НАСЕЉА  ДОЊЕ  ПОЉЕ  „СТУДЕНТСКИ  ДОМ  БРОЈ  2“   

 

I 

Приступа се изради Регулационог плана за дио насеља Доње Поље: 

„Студентски дом број 2“ (у даљем тексту: План), на иницијативу Јавне 

установе Студентски дом „Фоча“ Фоча, ради изградње новог објекта 

студентског дома и планског уређења простора од постојећег 
Студентског дома до моста 9. мај, у Фочи.  

 

II 
1) План обухвата простор од сјеверне границе помоћног фудбалског 

стадиона, на локацији Пијесак, до моста 9. мај, а налази се између 

ријеке Дрине и Светосавске улице, с тим да не обухвата постојећи низ 
гаража и стамбено – пословну зграду. У обухвату се налазе сљедеће 

парцеле, означене као: дио к.ч. број: 521/1, к.ч бр. 508/1, 508/2, 508/3, 

509/1, 509/2, 510/1, 510/2, 510/3, 511/1, 511/2, 512/2, 513, 514/1, 514/2, 
514/3, 515, 516, 517, 521/19 и 521/45 и дио к.ч. број: 4081/1, све к.о. 

Фоча.  

2)  Саставни дио ове одлуке је графички приказ граница обувата 
Плана.  

III 

1)  План се доноси за период од 10 година. 
2)  Почетак рачунања периода из подтачке 1) ове тачке рачуна се од 

дана ступања на снагу одлуке о усвајању Плана. 

3)  Средства за израду Плана обезбиједиће Јавна установа 
Студентски дом „Фоча“ Фоча и Општина Фоча. 

4) Смјернице за израду Плана садржане су у важећим дијеловима 

Регулационог плана „Доње Поље“ и Стратегији развоја општине Фоча.   
 

IV 

1)  Рок за израду Плана је 90 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке. 

2)  Нацрт Плана ће бити стављен на јавни увид, у трајању од 30 
дана. 

3)  Приједлог Плана и одлуку о усвајању плана, са потребним 

образложењем, утврдиће носилац припреме Плана и Начелник 
Општине Фоча.  

V 

Планом се, у складу са законом, треба утврдити: намјена површина, 
намјена и спратност објеката, густина насељености и коефицијент 
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изграђености, коефицијент искоришћености, нивелациони подаци, 
регулационе и грађевинске линије, валоризација постојећих објеката и 

приједлог мјера интервенције, уређење слободних површина, 

урбанистичко - технички услови за пројектовање и извођење, услови за 

израду урбанистичких пројеката, облик и димензије грађевинских 

парцела  (план парцелације), подаци о власничком статусу земљишта, 

услови уређења грађевинског земљишта, изградња објеката и мреже 
комуналне, енергетске и саобраћајне инфраструктуре, мјере заштите 

културно - историјског и природног насљеђа, мјере заштите 

становника и материјалних добара од природних и других непогода, 
мјере за уклањање архитектонских баријера и кретање лица са 

умањеним тјелесним способностима, мјере за заштиту животне 

средине, мјере енергетске ефикасности, економска валоризација Плана 
и друго што проистиче из карактера подручја, односно његове 

изграђености.  

VI 
1)  За носиоца припреме Плана одређује се Одјељење за просторно 

уређење и стамбено – комуналне послове Општинске управе Општине 

Фоча. 
2)  Носилац израде Плана одредиће се уговором између Општине 

Фоча и правног лица које посједује овлашћење за израду планске 

документације, прописане законом. 
 

VII 

    Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

“Службеном гласнику Општине Фоча”. 

 
Број:  01-022-92/21                                              ПРЕДСЈЕДНИК   

Фоча, 22. 7. 2021. године                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                           Срђан  Драшковић, с.р.    

 

5.  
 

На основу члана 40. Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 
84/19), члана 39. став 2. тачка 8) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и 

члана 38. став 2. тачка 9) Статута Општине Фоча („Службени гласник 
Општине Фоча“, број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на Седмој 

редовној сједници, дана 22. 7. 2021. године,  д о н о с и   

 

О Д Л У К У   

О  ПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ  ИЗМЈЕНА  И  ДОПУНА   

ДИЈЕЛА  РЕГУЛАЦИОНОГ  ПЛАНА  „ДУШАНОВО“   

(друга  одлука  о  измјени  Плана)   

 

I 
Приступа се изради измјена и допуна дијела Регулационог плана 

„Душаново“ (у даљем тексту: План), на иницијативу привредног 

друштва „Орфеј“ д. о. о. Фоча, из Фоче, ради изградње пословног 
објекта чија је намјена складишни и канцеларијски простор.  

 

II 
1)  Измјена Плана обухвата земљиште означено као к.ч. бр. 2249/1 и 

2249/2, као и дио парцеле к.ч. број: 2251, у појасу од 4,0 метра уз 

југоисточну страну парцеле к.ч. број: 2249/1 и даље у непрекинутој 
линији обухвата и дио парцеле означене као к.ч. број: 2250, све к.о. 

Фоча. 

2)  Саставни дио ове одлуке је графички приказ граница обувата 
Плана.       

III 

1)  Измјене и допуне Плана врше се за период од 10 година. 
2)  Почетак рачунања периода из подтачке 1) ове тачке рачуна се од 

дана ступања на снагу одлуке о усвајању Плана. 

3) Средства за израду Плана обезбиједиће инвеститор и подносилац 

иницијативе за измјену Плана „Орфеј“ д. о. о. Фоча, из Фоче.  

4)  Смјернице за израду Плана садржане су у Регулационом плану 

„Душаново“, укључујући и његове измјене и у Стратегији развоја 
општине Фоча.  

IV 

1)  Рок за израду Плана је 90 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке. 

2)  Нацрт Плана ће бити стављен на јавни увид, у трајању од 30 

дана. 
3)  Приједлог Плана и одлуку о усвајању плана, са потребним 

образложењем, утврдиће носилац припреме Плана и Начелник 

Општине Фоча. 
V 

Планом се, у складу са законом, треба утврдити: намјена површина, 

намјена и спратност објеката, густина насељености и коефицијент 

изграђености, коефицијент искоришћености, нивелациони подаци, 
регулационе и грађевинске линије, валоризација постојећих објеката и 

приједлог мјера интервенције, уређење слободних површина, 

урбанистичко - технички услови за пројектовање и извођење, услови за 

израду урбанистичких пројеката, облик и димензије грађевинских 

парцела (план парцелације), подаци о власничком статусу земљишта, 

услови уређења грађевинског земљишта, изградња објеката и мреже 
комуналне, енергетске и саобраћајне инфраструктуре, мјере заштите 

културно - историјског и природног насљеђа, мјере заштите 

становника и материјалних добара од природних и других непогода, 
мјере за уклањање архитектонских баријера и кретање лица са 

умањеним тјелесним способностима, мјере за заштиту животне 

средине, мјере енергетске ефикасности, економска валоризација Плана 
и друго што проистиче из карактера подручја, односно његове 

изграђености.  

VI 
1)  За носиоца припреме Плана одређује се Одјељење за просторно 

уређење и стамбено – комуналне послове Општинске управе Општине 

Фоча. 
2)  Носилац израде Плана одредиће се уговором између „Орфеј“ д. о. 

о. Фоча, из Фоче и правног лица које посједује овлашћење за израду 

планске документације, прописане законом.                                                                  
 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча”.  

 
Број:  01-022-93/21                                                  ПРЕДСЈЕДНИК   

Фоча, 22. 7. 2021. године                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                               Срђан  Драшковић, с.р.   

 

  6.  
 

На основу члана 6. став 5. и члана 25. став 2. Закона о социјалном 

становању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 54/19), члана 39. став 2. тачка 2) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 

38. став 2. тачка 2) и члана 93. став 2. Статута Oпштине Фоча 
(„Службени гласник Oпштине Фоча”, број 8/17) и члана 176. 

Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Oпштине 

Фоча“, број 14/17), након разматрања Приједлога стратегије развоја 
социјалног становања општине Фоча за период 2021 – 2030. године, у 

оквиру тачке 3. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Седмој 

редовној сједници, дана 22. 7. 2021. године,  д о н о с и    
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К    

 
1.  Скупштина Општине Фоча усваја Стратегију развоја социјалног 

становања у општини Фоча за период 2021 – 2030. године.  

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

 

Број:  01-022-94/21                                                ПРЕДСЈЕДНИК  
Фоча, 22. 7. 2021. године                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                            Срђан  Драшковић, с.р.     
 

7. 
 

    На основу члана 39. став 2. тачка 37) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 38. став 2. тачка 40) 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 извјештаја за период јануар – јун 

2021. године о стању у области инспекција Општинске управе 
Општине Фоча, у оквиру тачке 9.1. дневног реда, Скупштина Општине 

Фоча, на Седмој редовној сједници, дана 22. 7. 2021. године,   

д о н о с и   

З А К Љ У Ч А К   

 

1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Одјељења за 
инспекцијске послове и комуналну полицију – Инспекције за храну и 

ветеринарске инспекције о стању у првом полугодишту у 2021. години 

у области инспекције за храну и ветеринарске инспекције. 
2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број:  01-022-95/21                                                   ПРЕДСЈЕДНИК   

Фоча, 22. 7. 2021. године                               СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                           Срђан  Драшковић, с.р.  
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8.  
 

На основу члана 39. став 2. тачка 37) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 38. став 2. тачка 40) 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 извјештаја за период јануар – јун 

2021. године о стању у области инспекција Општинске управе 
Општине Фоча, у оквиру тачке 9.2. дневног реда, Скупштина Општине 

Фоча, на Седмој редовној сједници, дана 22. 7. 2021. године,   

д о н о с и   

З А К Љ У Ч А К   

 

1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Одјељења за 
инспекцијске послове и комуналну полицију – Тржишне инспекције о 

стању у области тржишне инспекције у првом полугодишту 2021. 

године.  
2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број:  01-022-96/21                                                ПРЕДСЈЕДНИК   

Фоча, 22. 7. 2021. године                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                           Срђан  Драшковић, с.р.  
 

9. 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 37) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 38. став 2. тачка 40) 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 извјештаја за период јануар – јун 

2021. године о стању у области инспекција Општинске управе 

Општине Фоча, у оквиру тачке 9.3. дневног реда, Скупштина Општине 
Фоча, на Седмој редовној сједници, дана 22. 7. 2021. године, 

  д о н о с и   

З А К Љ У Ч А К   

 

1.  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 1. јануара до 30. 

јуна 2021. године. 
2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број:  01-022-97/21                                                   ПРЕДСЈЕДНИК   

Фоча, 22. 7. 2021. године                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                             Срђан  Драшковић, с.р.   

 

10. 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 37) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 38. став 2. тачка 40) 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 извјештаја за период јануар – јун 

2021. године о стању у области инспекција Општинске управе 

Општине Фоча, у оквиру тачке 9.4. дневног реда, Скупштина Општине 
Фоча, на Седмој редовној сједници, дана 22. 7. 2021. године, 

  д о н о с и   

З А К Љ У Ч А К   
 

1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Одјељења за 

инспекцијске послове и комуналну полицију – Водне инспекције о 

стању у првом полугодишту 2021. године у области водне инспекције.  
2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број:  01-022-98/21                                                ПРЕДСЈЕДНИК   

Фоча, 22. 7. 2021. године                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                              Срђан  Драшковић, с.р.   

 

11.  

 

На основу члана 39. став 2. тачка 37) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 38. став 2. тачка 40) 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 извјештаја за период јануар – јун 
2021. године о стању у области инспекција Општинске управе 

Општине Фоча, у оквиру тачке 9.5. дневног реда, Скупштина Општине 

Фоча, на Седмој редовној сједници, дана 22. 7. 2021. године,   

д о н о с и   

З А К Љ У Ч А К   

 
1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Одјељења за 

инспекцијске послове и комуналну полицију – Комуналне полиције за 

период јануар – јун 2021. године о стању у области комуналне 
полиције. 

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

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

Број:  01-022-99/21                                              ПРЕДСЈЕДНИК   

Фоча, 22. 7. 2021. године                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                           Срђан  Драшковић, с.р.  

 

12. 

 
На основу члана 39. став 2. тачка 37) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 

38. став 2. тачка 40) и члана 93. став 2. Статута Oпштине Фоча 
(„Службени гласник Oпштине Фоча”, број 8/17) и члана 79. став 3. и 

члана 176. Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени 

гласник Oпштине Фоча“, број 14/17), након разматрања Извјештаја 
Анкетног одбора Скупштине Општине Фоча, у вези стања у Јавној 

здравственој установи „Апотека Фоча“ Фоча, у оквиру тачке 11. 

дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Седмој редовној 
сједници, дана 22. 7. 2021. године,  д о н о с и    

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К    

 

1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Анкетног одбора 

образованог Закључком Скупштине Општине Фоча, број: 01-022-71/21 
од 29. 4. 2021. године.  

2.  Подношењем Извјештаја из тачке 1. овог закључка о предузетим 

радњама и активностима, са приједлогом мјера, у вези стања у Јавној 
здравственој установи „Апотека Фоча“ Фоча, чији је оснивач Општина 

Фоча, сматра се да је Анкетни одбор престао са радом.   

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

 

Број:  01-022-100/21                                              ПРЕДСЈЕДНИК  

Фоча, 22. 7. 2021. године                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                               Срђан  Драшковић, с.р.     

 

13.  

 

На основу члана 39. став 2. тачка 37) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 
38. став 2. тачка 40) и члана 93. став 2. Статута Oпштине Фоча 

(„Службени гласник Oпштине Фоча”, број 8/17) и члана 176. 

Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Oпштине 
Фоча“, број 14/17), након разматрања Информације о стању у области 

шумарства и дрвопрераде, у оквиру тачке 19. дневног реда, Скупштина 

Општине Фоча, на Седмој редовној сједници, дана 22. 7. 2021. године,  
д о н о с и    

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К    

 
1.  Скупштина Општине Фоча обавезује Начелника Општине Фоча 

да, у што краћем року, организује састанак са дрвопрерађивачима из 

општине Фоча, надлежним ресорним министром пољопривреде, 
шумарства и водопривреде из Владе Републике Српске, генералним 

директором ЈП „Шуме Српске“ а.д. Соколац и директором Шумског 

газдинства „Маглић“ Фоча, на којем ће се разговарати о проблемима 
дрвопрерађивача са подручја општине Фоча и изнаћи најбоља 

рјешења. 

2.  Став Скупштина Општине Фоча је да локални дрвопрерађивачи 
са подручја општине Фоча, уколико испуњавају прописане услове, 

морају имати довољне количине потребних дрвних сортимената и 

предност у снабдијевању у односу на друге прерађиваче који нису из 
општине Фоча. 

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

 

Број:  01-022-101/21                                               ПРЕДСЈЕДНИК  
Фоча, 22. 7. 2021. године                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                        Срђан  Драшковић, с.р.     
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14. 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 37) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 38. став 2. тачка 40) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча 

(„Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и чл. 158. и 176. 

Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 
Фоча“, број 14/17), након разматрања Записника са Шесте редовне 

сједнице Скупштине Општине Фоча, од 17. 6. 2021. године, у оквиру 

тачке 1. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Седмој редовној 
сједници, дана 22. 7. 2021. године,  д о н о с и   

 

З А К Љ У Ч А К   

 

1.  Скупштина Општине Фоча усваја Записник са Шесте редовне 

сједнице Скупштине Општине Фоча, од 17. 6. 2021. године. 
2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број:  01-022-102/21                                               ПРЕДСЈЕДНИК   

Фоча, 22. 7. 2021. године                             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                            Срђан  Драшковић, с.р.      

 

15. 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 38. став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча („Службени гласник 

Општине Фоча“, број 8/17) и члана 43. ст. 1. и 7, а у вези чл. 59. и 63. 
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 

Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о разрјешењу чланова 

сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча прије истека 
мандата, Скупштина Општине Фоча, на Седмој редовној сједници, 

дана 22. 7. 2021. године,  д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е   

О  РАЗРЈЕШЕЊУ  ЧЛАНА  КОМИСИЈЕ  ЗА  

 БУЏЕТ  И  ФИНАНСИЈЕ   

 

1.  СЛАЂАНА  КОСТОВИЋ  БЛАГОЈЕВИЋ разрјешава се 

дужности члана Комисије за буџет и финансије, као сталног радног 
тијела Скупштине Општине Фоча. 

2.  Разрјешење се врши по основу наступа смрти. 

3. 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 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.   

У члaну 43. ст. 1. и 7. Пословника Скупштине Општине Фоча 

предвиђено је да чланове радних тијела бира и разрјешава Скупштина 
Општине Фоча, на вријеме трајања мандата сазива Скупштине који 

врши избор. 

У члану 59. Пословника Скупштине Општине Фоча предвиђено је да 
члан радног тијела може бити разријешен дужности прије истека 

мандата на који је изабран, као и основ и поступак разрјешења.  

У члану 63. Пословника Скупштине Општине Фоча наведена је 
Комисија за буџет и финансије, као стално радно тијело Скупштине 

Општине Фоча, дјелокруг рада, као и састав и структура овог радног 

тијела.   
Рјешењем о избору чланова Комисије за буџет и финансије, број: 01-

111-45/21 од 26. 2. 2021. године („Службени гласник Општине Фоча“, 

број 4/21), извршен је избор чланова овог сталног радног тијела, на 
период трајања мандата Скупштине Општине Фоча која је извршила 

овај избор, у сазиву од 2020. до 2024. године.  

На Седмој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 22. 7. 
2021. године, у оквиру тачке 10. дневног реда, разматрано је питање 

разрјешења и избора чланова сталних радних тијела Скупштине 

Општине Фоча, међу којим, у оквиру подтачке 1), и разрјешење члана 
Комисије за буџет и финансије. 

Том приликом разматран је Извјештај Комисије за избор и 

именовање, број: 01-111-19-6/21 од 20. 7. 2021. године, са приједлогом 
да се Слађана Костовић Благојевић, одборница у Скупштини Општине 

Фоча, разријеши дужности члана Комисије за буџет и финансије због 

наступања смрти. 

На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из 
члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи, члана 38. 

став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча и члана 43. ст. 1. и 7. а у вези 

чл. 59. и 63. Пословника Скупштине Општине Фоча, као законских и 

статутарних овлашћења и надлежности Скупштине Општине Фоча да 

врши избор и разрјешење сталних радних тијела, у предмету 

одлучивања о разрјешењу члана Комисије за буџет и финансије, као 
сталног радног тијела Скупштине Општине Фоча, на приједлог 

Комисије за избор и именовање, 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:  01-111-93/21                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 22. 7. 2021. године                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                             Срђан  Драшковић, с.р.    

 

16. 

 
На основу члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

97/16, 36/19 и 61/21), члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута 
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и 

члана 42. став 1. и члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 63. Пословника 

Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 
14/17), у предмету одлучивања о избору нових чланова сталних радних 

тијела, Скупштина Општине Фоча, на Седмој редовној сједници, дана 

22. 7. 2021. године, д о н о с и    
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О  ИЗБОРУ  ЧЛАНА  КОМИСИЈЕ  ЗА   

БУЏЕТ  И  ФИНАНСИЈЕ  

  

1.  ХЕЛЕНА  ВЛАДИЧИЋ, одборница у Скупштини Општине Фоча, 
изабрана је на упражњену позицију члана Комисије за буџет и 

финансије Скупштине Општине Фоча. 

2.  Избор се врши на период трајања мандата Скупштине Општине 
Фоча, која је извршила овај избор, у складу са Рјешењем о избору 

чланова Комисије за буџет и финансије, број: 01-111-45/21 од 26. 2. 

2021. године („Службени гласник Општине Фоча“, број 4/21). 

3. 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 51. став 1. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да 

скупштина може за извршење својих задатака оснивати сталне и 

повремене комисије, одборе и савјете као радна тијела скупштине.  
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. 

У чл. 42. и 43. Пословника Скупштине Општине Фоча предвиђено је 
да Скупштина Општине Фоча оснива стална радна тијела, као и састав, 

структура и начин оснивања сталних радних тијела, а бира и 

разрјешава чланове тих радних тијела. 
У члану 63. Пословника Скупштине Општине Фоча наведена је 

Комисија за буџет и финансије, као стално радно тијело Скупштине 

Општине Фоча, дјелокруг рада, као и састав и структура овог радног 
тијела.   

На Трећој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 26. 2. 

2021. године, извршен је избор чланова сталних радних тијела 
Скупштине Општине Фоча, међу којим и избор чланова Комисије за 

буџет и финансије, рјешењем, број: 01-111-45/21 од 26. 2. 2021. године 

(„Службени гласник Општине Фоча“, број 4/21), на период трајања 
мандата Скупштине Општине Фоча, у сазиву од 2020. до 2024. године.  

На Седмој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 22. 7. 

2021. године, у оквиру 10. тачке дневног реда, разматрано је питање 
разрјешења и избора нових чланова сталних радних тијела Скупштине 

Општине Фоча, међу којим, у оквиру подтачке 1), и избор члана 

Комисије за буџет и финансије.  
Том приликом разматран је Извјештај Комисије за избор и 

именовање, број: 01-111-19-6/21 од 20. 7. 2021. године, са приједлогом 

да се на упражњену позицију члана Комисије за буџет и финансије 
изабере Хелена Владичић, одборница у Скупштини Општине Фоча. 
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На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из 
члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о локалној 

самоуправи, члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута Општине 

Фоча и чл. 42, 43. и 63. Пословника Скупштине Општине Фоча, као 

законских и статутарних овлашћења и надлежности Скупштине 

Општине Фоча да врши избор и разрјешење сталних радних тијела, у 

предмету одлучивања о избору нових чланова Комисије за буџет и 
финансије, као сталног радног тијела Скупштине Општине Фоча, на 

приједлог Комисије за избор и именовање, 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:  01-111-94/21                                                ПРЕДСЈЕДНИК   

Фоча, 22. 7. 2021. године                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                           Срђан  Драшковић, с.р.  

 

  17. 

 
На основу члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 38. став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча („Службени гласник 
Општине Фоча“, број 8/17) и члана 43. ст. 1. и 7, а у вези чл. 59. и 73. 

Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 

Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о разрјешењу чланова 
сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча прије истека 

мандата, Скупштина Општине Фоча, на Седмој редовној сједници, 

дана 22. 7. 2021. године,  д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е   

О  РАЗРЈЕШЕЊУ  ЧЛАНА  ОДБОРА  ЗА   

РЕГИОНАЛНУ  И  МЕЂУНАРОДНУ  САРАДЊУ    

 

1.  ХЕЛЕНА  ВЛАДИЧИЋ разрјешава се дужности члана Одбора за 
регионалну и међународну сарадњу, као сталног радног тијела 

Скупштине Општине Фоча.  

2.  Разрјешење се врши због промјене статуса и стицања својства 
одборнице у Скупштини Општине Фоча.  

3. 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 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.   
У члaну 43. ст. 1. и 7. Пословника Скупштине Општине Фоча 

предвиђено је да чланове радних тијела бира и разрјешава Скупштина 

Општине Фоча, на вријеме трајања мандата сазива Скупштине који 
врши избор. 

У члану 59. Пословника Скупштине Општине Фоча предвиђено је да 

члан радног тијела може бити разријешен дужности прије истека 
мандата на који је изабран, као и основ и поступак разрјешења.  

У члану 73. Пословника Скупштине Општине Фоча наведен је 

Одбор за регионалну и међународну сарадњу, као стално радно тијело 
Скупштине Општине Фоча, дјелокруг рада, као и састав и структура 

овог радног тијела.    

Рјешењем о избору чланова Одбора за регионалну и међународну 
сарадњу, број: 01-111-55/21 од 26. 2. 2021. године („Службени гласник 

Општине Фоча“, број 4/21), извршен је избор чланова овог сталног 

радног тијела, на период трајања мандата Скупштине Општине Фоча 
која је извршила овај избор, у сазиву од 2020. до 2024. године.  

На Седмој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 22. 7. 

2021. године, у оквиру тачке 10. дневног реда, разматрано је питање 
разрјешења и избора чланова сталних радних тијела Скупштине 

Општине Фоча, међу којим, у оквиру подтачке 3), и разрјешење члана 

Одбора за регионалну и међународну сарадњу. 
Том приликом разматран је Извјештај Комисије за избор и 

именовање, број: 01-111-19-6/21 од 20. 7. 2021. године, са приједлогом 

да се Хелена Владичић, одборница у Скупштини Општине Фоча, 
разријеши дужности члана Одбора за регионалну и међународну 

сарадњу због стицања статуса одборнице у Скупштини Општине Фоча, 

јер је у ово радно тијело била изабрана у својству спољног члана, из 
реда стручних лица изван састава Скупштине Општине Фоча.  

На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из 
члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи, члана 38. 

став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча и члана 43. ст. 1. и 7. а у вези 

чл. 59. и 73. Пословника Скупштине Општине Фоча, као законских и 

статутарних овлашћења и надлежности Скупштине Општине Фоча да 

врши избор и разрјешење сталних радних тијела, у предмету 

одлучивања о разрјешењу члана Одбора за регионалну и међународну 
сарадњу, као сталног радног тијела Скупштине Општине Фоча, на 

приједлог Комисије за избор и именовање, 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:  01-111-95/21                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 22. 7. 2021. године                             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                             Срђан  Драшковић, с.р.    

 

18.  

 
На основу члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

97/16, 36/19 и 61/21), члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута 
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и 

члана 42. став 1. и члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 73. Пословника 

Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 
14/17), у предмету одлучивања о избору нових чланова сталних радних 

тијела, Скупштина Општине Фоча, на Седмој редовној сједници, дана 

22. 7. 2021. године, д о н о с и    
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О  ИЗБОРУ  ЧЛАНА  ОДБОРА  ЗА   

РЕГИОНАЛНУ  И  МЕЂУНАРОДНУ  САРАДЊУ   

  

1.  ГОРАН  ЂУКОВИЋ је изабран на упражњену позицију члана 
Одбора за регионалну и међународну сарадњу Скупштине Општине 

Фоча, из реда стручних лица из области привредног и друштвеног 

живота, ван састава Скупштине Општине Фоча.  
2.  Избор се врши на период трајања мандата Скупштине Општине 

Фоча, која је извршила овај избор, у складу са Рјешењем о избору 

чланова Одбора за регионалну и међународну сарадњу, број: 01-111-

55/21 од 26. 2. 2021. године („Службени гласник Општине Фоча“, број 

4/21). 

3. 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 51. став 1. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да 
скупштина може за извршење својих задатака оснивати сталне и 

повремене комисије, одборе и савјете као радна тијела скупштине.  

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. 

У чл. 42. и 43. Пословника Скупштине Општине Фоча предвиђено је 

да Скупштина Општине Фоча оснива стална радна тијела, као и састав, 
структура и начин оснивања сталних радних тијела, а бира и 

разрјешава чланове тих радних тијела. 

У члану 73. Пословника Скупштине Општине Фоча наведен је 
Одбор за регионалну и међународну сарадњу, као стално радно тијело 

Скупштине Општине Фоча, дјелокруг рада, као и састав и структура 

овог радног тијела.   
На Трећој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 26. 2. 

2021. године, извршен је избор чланова сталних радних тијела 

Скупштине Општине Фоча, међу којим и избор чланова Одбора за 
регионалну и међународну сарадњу, рјешењем, број: 01-111-55/21 од 

26. 2. 2021. године („Службени гласник Општине Фоча“, број 4/21), на 

период трајања мандата Скупштине Општине Фоча, у сазиву од 2020. 
до 2024. године.  

На Седмој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 22. 7. 

2021. године, у оквиру 10. тачке дневног реда, разматрано је питање 
разрјешења и избора нових чланова сталних радних тијела Скупштине 

Општине Фоча, међу којим, у оквиру подтачке 3), и избор члана 

Одбора за регионалну и међународну сарадњу. 
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Том приликом разматран је Извјештај Комисије за избор и 
именовање, број: 01-111-19-6/21 од 20. 7. 2021. године, са приједлогом 

да се на упражњену позицију члана Одбора за регионалну и 

међународну сарадњу изабере Горан Ђуковић, као спољни члан, ван 

састава Скупштине Општине Фоча.   

На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из 

члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о локалној 
самоуправи, члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута Општине 

Фоча и чл. 42, 43. и 73. Пословника Скупштине Општине Фоча, као 

законских и статутарних овлашћења и надлежности Скупштине 
Општине Фоча да врши избор и разрјешење сталних радних тијела, у 

предмету одлучивања о избору нових чланова Одбора за регионалну и 

међународну сарадњу, као сталног радног тијела Скупштине Општине 
Фоча, на приједлог Комисије за избор и именовање, 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:  01-111-96/21                                                 ПРЕДСЈЕДНИК   

Фоча, 22. 7. 2021. године                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                            Срђан  Драшковић, с.р.     

 

19. 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 38. став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча („Службени гласник 

Општине Фоча“, број 8/17) и члана 43. ст. 1. и 7, а у вези чл. 59. и 76. 
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 

Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о разрјешењу чланова 

сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча прије истека 
мандата, Скупштина Општине Фоча, на Седмој редовној сједници, 

дана 22. 7. 2021. године,  д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е   

О  РАЗРЈЕШЕЊУ  ЧЛАНА  САВЈЕТА  ЗА  КУЛТУРУ    

 
1.  СЛАЂАНА  КОСТОВИЋ  БЛАГОЈЕВИЋ разрјешава се 

дужности члана Савјета за културу, као сталног радног тијела 

Скупштине Општине Фоча. 

2.  Разрјешење се врши по основу наступа смрти. 

3. 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 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.   
У члaну 43. ст. 1. и 7. Пословника Скупштине Општине Фоча 

предвиђено је да чланове радних тијела бира и разрјешава Скупштина 

Општине Фоча, на вријеме трајања мандата сазива Скупштине који 
врши избор. 

У члану 59. Пословника Скупштине Општине Фоча предвиђено је да 

члан радног тијела може бити разријешен дужности прије истека 
мандата на који је изабран, као и основ и поступак разрјешења.  

У члану 76. Пословника Скупштине Општине Фоча наведен је 

Савјет за културу, као стално радно тијело Скупштине Општине Фоча, 
дјелокруг рада, као и састав и структура овог радног тијела.   

Рјешењем о избору чланова Савјета за културу, број: 01-111-58/21 од 

26. 2. 2021. године („Службени гласник Општине Фоча“, број 4/21), 
извршен је избор чланова овог сталног радног тијела, на период 

трајања мандата Скупштине Општине Фоча која је извршила овај 

избор, у сазиву од 2020. до 2024. године.  
На Седмој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 22. 7. 

2021. године, у оквиру тачке 10. дневног реда, разматрано је питање 

разрјешења и избора чланова сталних радних тијела Скупштине 
Општине Фоча, међу којим, у оквиру подтачке 2), и разрјешење члана 

Савјета за културу. 

Том приликом разматран је Извјештај Комисије за избор и 
именовање, број: 01-111-19-6/21 од 20. 7. 2021. године, са приједлогом 

да се Слађана Костовић Благојевић, одборница у Скупштини Општине 

Фоча, разријеши дужности члана Савјета за културу због наступања 
смрти. 

На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из 
члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи, члана 38. 

став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча и члана 43. ст. 1. и 7. а у вези 

чл. 59. и 76. Пословника Скупштине Општине Фоча, као законских и 

статутарних овлашћења и надлежности Скупштине Општине Фоча да 

врши избор и разрјешење сталних радних тијела, у предмету 

одлучивања о разрјешењу члана Савјета за културу, као сталног радног 
тијела Скупштине Општине Фоча, на приједлог Комисије за избор и 

именовање, 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:  01-111-97/21                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 22. 7. 2021. године                               СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                                Срђан  Драшковић, с.р.    

 

20. 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

97/16, 36/19 и 61/21), члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута 

Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и 
члана 42. став 1. и члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 76. Пословника 

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

14/17), у предмету одлучивања о избору нових чланова сталних радних 
тијела, Скупштина Општине Фоча, на Седмој редовној сједници, дана 

22. 7. 2021. године, д о н о с и    

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О  ИЗБОРУ  ЧЛАНА  САВЈЕТА  ЗА  КУЛТУРУ   

  
1.  САЊА  ДРАКУЛ, одборница у Скупштини Општине Фоча, 

изабрана је на упражњену позицију члана Савјета за културу 

Скупштине Општине Фоча. 
2.  Избор се врши на период трајања мандата Скупштине Општине 

Фоча, која је извршила овај избор, у складу са Рјешењем о избору 

чланова Савјета за културу, број: 01-111-58/21 од 26. 2. 2021. године 
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 4/21).  

3. 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 51. став 1. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да 

скупштина може за извршење својих задатака оснивати сталне и 
повремене комисије, одборе и савјете као радна тијела скупштине.  

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. 
У чл. 42. и 43. Пословника Скупштине Општине Фоча предвиђено је 

да Скупштина Општине Фоча оснива стална радна тијела, као и састав, 

структура и начин оснивања сталних радних тијела, а бира и 
разрјешава чланове тих радних тијела. 

У члану 76. Пословника Скупштине Општине Фоча наведен је 

Савјет за културу, као стално радно тијело Скупштине Општине Фоча, 
дјелокруг рада, као и састав и структура овог радног тијела.   

На Трећој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 26. 2. 

2021. године, извршен је избор чланова сталних радних тијела 
Скупштине Општине Фоча, међу којим и избор чланова Савјета за 

културу, рјешењем, број: 01-111-58/21 од 26. 2. 2021. године 

(„Службени гласник Општине Фоча“, број 4/21), на период трајања 
мандата Скупштине Општине Фоча, у сазиву од 2020. до 2024. године.  

На Седмој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 22. 7. 

2021. године, у оквиру 10. тачке дневног реда, разматрано је питање 
разрјешења и избора нових чланова сталних радних тијела Скупштине 

Општине Фоча, међу којим, у оквиру подтачке 2), и избор члана 

Савјета за културу.  
Том приликом разматран је Извјештај Комисије за избор и 

именовање, број: 01-111-19-6/21 од 20. 7. 2021. године, са приједлогом 

да се на упражњену позицију члана Савјета за културу изабере Хелена 
Владичић, одборница у Скупштини Општине Фоча. 

На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из 

члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о локалној 
самоуправи, члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута Општине 
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Фоча и чл. 42, 43. и 76. Пословника Скупштине Општине Фоча, као 
законских и статутарних овлашћења и надлежности Скупштине 

Општине Фоча да врши избор и разрјешење сталних радних тијела, у 

предмету одлучивања о избору нових чланова Савјета за културу, као 

сталног радног тијела Скупштине Општине Фоча, на приједлог 

Комисије за избор и именовање, 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:  01-111-98/21                                               ПРЕДСЈЕДНИК   

Фоча, 22. 7. 2021. године                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                           Срђан  Драшковић, с.р.     

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 

 

На основу члана 19. став 1. тачка 4. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), 

члана 59. став 1. тачка 12) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 63. став 1. 

тачка 25) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, 
број 8/17), Начелник Општине Фоча  д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА  ПРАВИЛНИК  О  

УНУТРАШЊОЈ  ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ  

РАДНИХ  МЈЕСТА  ЈЗУ  ДОМ  ЗДРАВЉА  ФОЧА 

 

1. Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста ЈЗУ Дом здравља Фоча, број: 01-
1153/2021 од  18. 06. 2021. године. 

2.  Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

Број: 02-023-4/21                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

Фоча, 25. 6. 2021. године                                   Милан  Вукадиновић, с.р.  
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