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Скупштина Oпштине Фоча (у даљем тексту: Скупштина) је одржала Седму 
редовну сједницу, у четвртак, 22. јула 2021. године, у сали Центра за културу и 
информисање Фоча, са почетком у 9.00 часова. 

На овој сједници Скупштина је, на основу законских и статутарних 
овлашћења и надлежности, одлучивала о одређеним питањима са усвојеног дневног 
реда, којом приликом је, у складу са Пословником Скупштине Општине Фоча, 
донијела одговарајуће одлуке у форми закључка, са презентацијом евиденције 
предметних тачака дневног реда сједнице и донијетих закључака на начин као што 
слиједи. 

 

1)  Након разматрања Записника са Шесте редовне сједнице Скупштине 
Општине Фоча, од 17. 6. 2021. године, у оквиру тачке 1. дневног реда, Скупштина је, 

већином гласова, донијела  

 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Записник са Шесте редовне сједнице 
Скупштине Општине Фоча, од 17. 6. 2021. године. 

 

 

2)  Након разматрања Приједлога стратегије развоја социјалног становања 
општине Фоча за период 2021 – 2030. године, у оквиру тачке 3. дневног реда, 

Скупштина је, већином гласова, донијела     
 

З а к љ у ч а к  

Скупштина Општине Фоча усваја Стратегију развоја социјалног становања у 
општини Фоча за период 2021 – 2030. године.   

 

 

3)  Након разматрања извјештаја за период јануар – јун 2021. године о стању у 
области инспекција Општинске управе Општине Фоча, у оквиру тачке 9. дневног 
реда, и посебног изјашњавања о достављеним извјештајима инспекција, Скупштина 
је, већином гласова, донијела сљедеће      
 



 

 

З а к љ у ч к е 

 

3.1.  Скупштина Општине Фоча усвоја 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. 

 

3.2.  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.  

 

3.3.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Одјељења за инспекцијске 
послове и комуналну полицију – Урбанистичко – грађевинске инспекције о раду 
општинског урбанистичко – грађевинског инспектора Општине Фоча за период од 1. 
јануара до 30. јуна 2021. године. 

 

3.4.  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.  

 

3.5.  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. 

 

 

4)  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 је, једногласно, донијела     
 

З а к љ у ч а к    
Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Анкетног одбора образованог 

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

 

 

5)  Након разматрања Информације о стању у области шумарства и 
дрвопрераде, у оквиру тачке 19. дневног реда, Скупштина је, једногласно, донијела     
 

З а к љ у ч а к 

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. 

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. 
 



 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА  ЗАКЉУЧКА  

    

  

 

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. 

Сви закључци су, без изузетка, садржавали 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)     01-022-102/21, од 22. 7. 2021. године,   

2)     01-022-94/21,   од 22. 7. 2021. године,   
3.1)  01-022-95/21,   од 22. 7. 2021. године,   
3.2)  01-022-96/21,   од 22. 7. 2021. године,   
3.3)  01-022-97/21,   од 22. 7. 2021. године,   
3.4)  01-022-98/21,   од 22. 7. 2021. године,   
3.5)  01-022-99/21,   од 22. 7. 2021. године,   
4)     01-022-100/21, од 22. 7. 2021. године,   
5)     01-022-101/21, од 22. 7. 2021. године.  
Закључци су технички обрађени и објављени у „Службеном гласнику 

Општине Фоча“, број 11. од 26. јула 2021. године.  
 

Записник са Шесте редовне сједнице Скупштине (закључак број 1) је 
технички обрађен и потписан од стране предсједника Скупштине Срђана 
Драшковића, као и других овлашћених лица која су учествовала у његовој изради и 
обради. Записник је овјерен и представља саставни дио архивске документације са 
Шесте редовне сједнице Скупштине.  

Стратегија развоја социјалног становања у општини Фоча за период 2021 – 

2030. године (закључак број 2) је технички обрађена и објављена на званичном сајту 

Општине Фоча.  
Закључци су достаљени надлежним органима и релевантним субјектима на 

упознавање, реализацију и евиденцију.  
Сви закључци су достављени функционерима Општине Фоча, као и ресорним 

одјељењима Општинске управе Општине Фоча на која се исти односе. 
Закључци евидентирани под редним бројем 3. односе се на изјашњавање 

Скупштине о извјештајним документима, па су достављени инспекцијама из састава 
Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију на упознавање и 
евиденцију.  

Закључак евидентиран под редним бројем 4. достављен је органима ЈЗУ 
„Апотека Фоча“ Фоча, са Извјештајем Анкетног одбора у прилогу.  
 

 

 

 

 

                                                                                                   СЕКРЕТАР   

                                                                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  
                                                                                             Бранимир  Радовић   

 


