SLU@BENI GLASNIK
OP[TINE FO^A
Godina XXX

Fo~a, 12.11.2021.

1.
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 Деветој
редовној сједници, дана 11. 11. 2021. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА
ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
„ХУМ – ШЋЕПАН ПОЉЕ”
(седма одлука о приступању изради измјена и допуна плана)
I
Приступа се изради измјена и допуна дијела Регулационог плана
„Хум – Шћепан Поље“ (у даљем тексту: План), ради изградње
привремених рафтинг кампова.
II
1) Измјене и допуне Плана се односе на локацију која се налази у
мјесту Бастаси, на дијелу к.ч. број: 520/1, к.о. Хум, на десној обали
ријеке Дрине, на удаљености од око 2 km од ушћа Пиве и Таре у
Дрину, уз постојећи магистрални пут и дјелимично се преклапа са
локацијом за изградњу кампа Шимовић Карла, која се налази узводно,
за који план је процедура усвајања у току.
2) Површина земљишта предвиђеног за изградњу овог кампа је
4.983,53 m2 и обухвата и дио локације Шимовић Карла, у површини од
720,26 m2 за шта постоји писана сагласност Шимовић Карла.
3) Саставни дио ове одлуке је графички приказ са назначеном
позицијом предметне локације (Извод из Стручног мишљења, број:
691/21 од 29. 6. 2021. године, које је урађено од стране „Пројект“ а.д.
Бања Лука, као носиоца израде Регулационог плана „Хум – Шћепан
Поље“).
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
захтјева за измјену Плана, Паприца Александар, из насеља Брод на
Дрини, код Фоче.
4) Смјернице за израду Плана садржане су у Регулационом плану „
Хум – Шћепан Поље“, укључујући и његове измјене, 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,
у просторијама носиоца припреме Плана.
3)
Приједлог одлуке о усвајању Плана, са потребним
образложењем, утврдиће носилац припреме и Начелник Општине
Фоча, уз сагласност подносиоца захтјева из тачке III подтачке 3) ове
одлуке.
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
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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 из састава Општинске управе
Општине Фоча.
2) Носилац израде Плана одредиће се уговором између Паприце
Александра, из Брода на Дрини, код 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: 01-022-117/21
Фоча, 11. 11. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

2.
На основу члана 38. став 2. и члана 52. став 3. 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
Деветој редовној сједници, дана 11. 11. 2021. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРИЈЕДЛОГА ИЗМЈЕНА И ДОПУНА
ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЦЕНТАР I“
(пета одлука о измјени од усвајања ревизије плана)
I
Усваја се Приједлог измјена и допуна дијела Регулационог плана
„Центар 1“ (у даљем тексту: План), чији су инвеститори Лугоњић
Давор и Њуховић Гордана, из Фоче.
II
1) Измјене и допуне Плана обухватају парцеле означене као к.ч. бр.
1668/1, 1668/2 и 1668/3 к.о. Фоча, чији је власник Њуховић Гордана, из
Фоче, парцелу означену као к.ч. број: 1670 к.о. Фоча и дијелове
парцела означених као к.ч. бр. 1671 и 4098 к.о. Фоча, чији је власник
Општина Фоча.
2) Површина предвиђених измјена обухвата износи 1.004 m2.
III
1) Израда Плана, односно његове измјене, 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 обезбиједили су подносиоци захтјева за
израду, односно измјене Плана: Лугоњић Давор и Њуховић Гордана, из
Фоче.
IV
Приједлог плана садржи:
- I Општа документација,
- II Текстуални дио,
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- А. Уводни дио,
- III Графички дио.
V
1) Општа документација, Уводни дио и текстуални дио Приједлога
плана садржи:
1. Одлука о изради измјена и допуна Регулационог плана,
2. Плански период,
3. Просторна цјелина за коју се израђује Регулациони план,
4. Постојећа планска документација,
5. Стручна расправа о преднацрту и нацрту измјене Плана,
6. Информационо – документациона основа.
2) Б. Стање организације, уређења и коришћења простора садржи:
1. Просторна цјелина,
2. Природни услови,
3. Постојећа инфраструктура,
4. Стање зеленила,
5. Основни проблеми и оцјена стања организације, уређења и
коришћења простора.
3) Ц. Потребе, могућности и циљеви организације, уређења и
коришћења простора садрже:
1. Потребе и могућности урбаног развоја и организације, уређења и
коришћења простора,
2. Потребе и могућности унапређења саобраћаја и инфраструктуре,
3. Зеленило.
4) Д. Пројектни програм садржи:
1. Дефинисање будућег карактера просторне цјелине измјена и
допуна Регулационог плана,
2. Програмски елементи намјене површина и објеката,
3. Програмски елементи за изградњу објеката,
3.1. Парцелација,
3.2. Карактеристике архитектуре,
4. Програм саобраћаја,
5. Програм инфраструктуре.
5) Е. Пројекат организације, уређења и коришћења простора
садржи:
1. Организација простора,
2. Инфраструктура,
2.1. Идејно рјешење водовода и канализације,
2.2. Идејно рјешење електроенергетске инфраструктуре,
2.3. Идејно рјешење телекомуникација,
3. Заштита животне средине.
6) Ф. Мјере енергетске ефикасности.
7) Г. Трошкови уређења земљишта.
8) Х. Одредбе и смјернице за спровођење Плана.
9) III Графички дио Плана садржи:
1. Геодетска подлога, Р 1 : 500,
2. Извод из Регулационог плана „Центар I“, Р 1 : 500,
3. План рушења, Р 1 : 500,
4. План просторне организације, Р 1 : 500,
5. Синтезни план инфраструктуре, Р 1 : 500,
6. План грађевинских и регулационих линија, Р 1 : 500,
7. План парцелације, Р 1 : 500.
VI
Саставни дио ове одлуке је План урађен од стране „Радис“ д.о.о.
Источно Сарајево, у мјесецу новембру 2021. године.
VII
План се излаже на стални јавни увид код Одјељења за просторно
уређење и стамбено – комуналне послове из састава Општинске управе
Општине Фоча.
VIII
О спровођењу ове одлуке стараће се Одјељење за просторно
уређење и стамбено – комуналне послове из састава Општиснке управе
Општине Фоча.
IX
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча”.
Број: 01-022-118/21
Фоча, 11. 11. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

3.
На основу члана 39. став 2. тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21),
члана 16. став 6. Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 73. ст. 2. и 5.
Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 106/09 и 44/15), члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени
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гласник Републике Српске“, број 41/03) и члана 38. став 2. тачка 2)
Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број
8/17), Скупштина Општине Фоча, на Деветој редовној сједници, дана
11. 11. 2021. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
„АПОТЕКА ФОЧА“ ФОЧА
I
1) Овом одлуком Скупштина Општине Фоча расписује јавни
конкурс за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне
здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча, чији је оснивач Општина
Фоча.
2) Овом одлуком утврђују се елементи за спровођење јавног
конкурса, као што су: процедура, начин, услови, критеријуми и други
елементи за избор и именовање, у поступку оглашавања предметне
позиције и јавне конкуренције.
II
1) Чланови Управног одбора Јавне здравствене установе „Апотека
Фоча“ Фоча (у даљем тексту: Јавна установа) именују се на мандатни
период у трајању од четири године.
2) Чланови Управног одбора Јавне установе врше послове и
дужности из оквира законских и статутарних овлашћења и
надлежности Управног одбора, као колективног органа руковођења
Јавне установе, у складу са Законом о систему јавних служби, Законом
о здравственој заштити и другим прописима и подзаконским актима
којим је регулисана и уређена материја обављања пословних
дјелатности Јавне установе, актом о оснивању Јавне установе и другим
актима и одлукама Општине Фоча, као и Статутом Јавне установе.
III
1) Услови за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне
установе одређени су као општи и посебни услови.
2) Општи услови за избор и именовање чланова Управног одбора
Јавне установе утврђени су Законом о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске.
3) Посебни услови за избор и именовање чланова Управног одбора
Јавне установе утврђени су Законом о здравственој заштити и
Статутом Јавне установе.
IV
1) Избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе
извршиће се након оглашавања предметне позиције и спроведеног
јавног конкурса у поступку отворене конкуренције пријављених
кандидата.
2) Јавни конкурс за избор и именовање чланова Управног одбора
Јавне установе објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“
и дневном листу „Глас Српске“.
V
1) Рок за подношење пријава на јавни конкурс траје 15 дана од дана
објављивања јавног конкурса.
2) У случају постојања различитих датума објављивања јавног
конкурса у јавним гласилима из тачке IV ове одлуке, рок за
подношење пријава и затварање јавног конкурса рачуна се од дана
посљедњег објављивања.
VI
1) Поступак спровођења јавног конкурса извршиће Комисија за
избор, коју именује Начелник Општине Фоча, у саставу и структури у
складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске и Рјешењем о утврђивању Листе за именовање
чланова комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање
чланова управних одбора и директора јавних установа чији је оснивач
Општина Фоча или за пријем службеника и намјештеника у
Општинску управу Општине Фоча („Службени гласник Општине
Фоча“, број 4/21).
2) Комисија за избор именује се у саставу од пет чланова, у
одговарајућој структури, коју чине:
три општинска службеника из састава Општинске управе
Општине Фоча,
- два лица изван састава Општинске управе Општине Фоча која
познају област за коју се врши именовање.
3) У састав Комисије за избор именују се лица која:
- имају одговарајуће професионално и стручно знање на истом или
вишем нивоу од позиције за коју се спроводи поступак,
- познају одредбе Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске којим је регулисана процедура и
поступак спровођења јавног конкурса.
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4) Јавни конкурс спроводи се на начин и у поступку који је
предвиђен одредбама Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске, под којим се подразумијева:
- контрола и оцјена благовремености и комплетности достављених
пријава кандидата,
- контрола и оцјена испуњавања утврђених општих и посебних
услова,
- састављање листе са ужим избором кандидата који испуњавају
услове јавног конкурса,
- обављање интервјуа са кандидатима,
- утврђивање ранг – листе кандидата, са редослиједом кандидата и
препоруком за коначно именовање,
- коначно именовање на предметну позицију.
5) Комисија за избор је дужна да спроведе поступак за избор
чланова Управног одбора Јавне установе и ранг – листу кандидата, са
препоруком за утврђивање приједлога за коначно именовање, достави
Начелнику Општине Фоча, у року од 30 дана од дана истека рока за
пријављивање кандидата на јавни конкурс.
VII
1) Коначно именовање чланова Управног одбора Јавне установе
врши Скупштина Општине Фоча, на приједлог Начелника Општине
Фоча, у складу са Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске и Законом о систему јавних служби.
2) Управни одбор Јавне установе именују се у саставу од три члана,
на мандатни период у трајању од четири године, у складу са законом и
Статутом Јавне установе.
3) Управни одбор Јавне установе има предсједника, који се бира на
првој, конститутивној сједници Управног одбора, из реда именованих
чланова.
VIII
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-119/21
Фоча, 11. 11. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

4.
На основу члана 39. став 2. тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21),
члана 16. став 6. Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 88. став 1. Закона
о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, бр.
37/12, 90/16, 94/19 и 42/20), члана 8. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 41/03) и члана 38. став 2. тачка 2) Статута
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17),
Скупштина Општине Фоча, на Деветој редовној сједници, дана 11. 11.
2021. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ФОЧА
I
1) Овом одлуком Скупштина Општине Фоча расписује јавни
конкурс за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне
установе Центар за социјални рад Фоча, чији је оснивач Општина
Фоча.
2) Овом одлуком утврђују се елементи за спровођење јавног
конкурса, као што су: процедура, начин, услови, критеријуми и други
елементи за избор и именовање, у поступку оглашавања предметне
позиције и јавне конкуренције.
II
1) Чланови Управног одбора Јавне установе Центар за социјални
рад Фоча (у даљем тексту: Јавна установа) именују се на мандатни
период у трајању од четири године.
2) Чланови Управног одбора Јавне установе врше послове и
дужности из оквира законских и статутарних овлашћења и
надлежности Управног одбора, као колективног органа руковођења
Јавне установе, у складу са Законом о систему јавних служби, Законом
о социјалној заштити и другим прописима и подзаконским актима
којим је регулисана и уређена материја обављања пословних
дјелатности Јавне установе, актом о оснивању Јавне установе и другим
актима и одлукама Општине Фоча, као и Статутом Јавне установе.
III
1) Услови за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне
установе одређени су као општи и посебни услови.
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2) Општи услови за избор и именовање чланова Управног одбора
Јавне установе утврђени су Законом о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске.
3) Посебни услови за избор и именовање чланова Управног одбора
Јавне установе утврђени су Законом о социјалној заштити и Статутом
Јавне установе.
IV
1) Избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе
извршиће се након оглашавања предметне позиције и спроведеног
јавног конкурса у поступку отворене конкуренције пријављених
кандидата.
2) Јавни конкурс за избор и именовање чланова Управног одбора
Јавне установе објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“
и дневном листу „Глас Српске“.
V
1) Рок за подношење пријава на јавни конкурс траје 15 дана од дана
објављивања јавног конкурса.
2) У случају постојања различитих датума објављивања јавног
конкурса у јавним гласилима из тачке IV ове одлуке, рок за
подношење пријава и затварање јавног конкурса рачуна се од дана
посљедњег објављивања.
VI
1) Поступак спровођења јавног конкурса извршиће Комисија за
избор, коју именује Начелник Општине Фоча, у саставу и структури у
складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске и Рјешењем о утврђивању Листе за именовање
чланова комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање
чланова управних одбора и директора јавних установа чији је оснивач
Општина Фоча или за пријем службеника и намјештеника у
Општинску управу Општине Фоча („Службени гласник Општине
Фоча“, број 4/21).
2) Комисија за избор именује се у саставу од пет чланова, у
одговарајућој структури, коју чине:
три општинска службеника из састава Општинске управе
Општине Фоча,
- два лица изван састава Општинске управе Општине Фоча која
познају област за коју се врши именовање.
3) У састав Комисије за избор именују се лица која:
- имају одговарајуће професионално и стручно знање на истом или
вишем нивоу од позиције за коју се спроводи поступак,
- познају одредбе Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске којим је регулисана процедура и
поступак спровођења јавног конкурса.
4) Јавни конкурс спроводи се на начин и у поступку који је
предвиђен одредбама Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске, под којим се подразумијева:
- контрола и оцјена благовремености и комплетности достављених
пријава кандидата,
- контрола и оцјена испуњавања утврђених општих и посебних
услова,
- састављање листе са ужим избором кандидата који испуњавају
услове јавног конкурса,
- обављање интервјуа са кандидатима,
- утврђивање ранг – листе кандидата, са редослиједом кандидата и
препоруком за коначно именовање,
- коначно именовање на предметну позицију.
5) Комисија за избор је дужна да спроведе поступак за избор
чланова Управног одбора Јавне установе и ранг – листу кандидата, са
препоруком за утврђивање приједлога за коначно именовање, достави
Начелнику Општине Фоча, у року од 30 дана од дана истека рока за
пријављивање кандидата на јавни конкурс.
VII
1) Коначно именовање чланова Управног одбора Јавне установе
врши Скупштина Општине Фоча, на приједлог Начелника Општине
Фоча, у складу са Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске и Законом о систему јавних служби.
2) Управни одбор Јавне установе именују се у саставу од три члана,
на мандатни период у трајању од четири године, у складу са законом и
Статутом Јавне установе.
3) Управни одбор Јавне установе има предсједника, који се бира на
првој, конститутивној сједници Управног одбора, из реда именованих
чланова.
VIII
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-120/21
Фоча, 11. 11. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.
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5.
На основу члана 39. став 2. тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21),
члана 16. став 6. Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 8. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03) и члана 38. став 2.
тачка 2) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“,
број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на Деветој редовној сједници,
дана 11. 11. 2021. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ ФОЧА
I
1) Овом одлуком Скупштина Општине Фоча расписује јавни
конкурс за избор и именовање чланова Управног одбора Центар за
културу и информисање Фоча, чији је оснивач Општина Фоча.
2) Овом одлуком утврђују се елементи за спровођење јавног
конкурса, као што су: процедура, начин, услови, критеријуми и други
елементи за избор и именовање, у поступку оглашавања предметне
позиције и јавне конкуренције.
II
1) Чланови Управног одбора Центар за културу и информисање
Фоча (у даљем тексту: Центар) именују се на мандатни период у
трајању од четири године.
2) Чланови Управног одбора Центра врше послове и дужности из
оквира законских и статутарних овлашћења и надлежности Управног
одбора, као колективног органа руковођења Центра, у складу са
Законом о систему јавних служби и другим прописима и подзаконским
актима којим је регулисана и уређена материја обављања пословних
дјелатности Центра, актом о оснивању Центра и другим актима и
одлукама Општине Фоча, као и Статутом Центра.
III
1) Услови за избор и именовање чланова Управног одбора Центра
одређени су као општи и посебни услови.
2) Општи услови за избор и именовање чланова Управног одбора
Центра утврђени су Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске.
3) Посебни услови за избор и именовање чланова Управног одбора
Центра утврђени су Статутом Центра.
IV
1) Избор и именовање чланова Управног одбора Центра извршиће
се након оглашавања предметне позиције и спроведеног јавног
конкурса у поступку отворене конкуренције пријављених кандидата.
2) Јавни конкурс за избор и именовање чланова Управног одбора
Центра објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и
дневном листу „Глас Српске“.
V
1) Рок за подношење пријава на јавни конкурс траје 15 дана од дана
објављивања јавног конкурса.
2) У случају постојања различитих датума објављивања јавног
конкурса у јавним гласилима из тачке IV ове одлуке, рок за
подношење пријава и затварање јавног конкурса рачуна се од дана
посљедњег објављивања.
VI
1) Поступак спровођења јавног конкурса извршиће Комисија за
избор, коју именује Начелник Општине Фоча, у саставу и структури у
складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске и Рјешењем о утврђивању Листе за именовање
чланова комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање
чланова управних одбора и директора јавних установа чији је оснивач
Општина Фоча или за пријем службеника и намјештеника у
Општинску управу Општине Фоча („Службени гласник Општине
Фоча“, број 4/21).
2) Комисија за избор именује се у саставу од пет чланова, у
одговарајућој структури, коју чине:
три општинска службеника из састава Општинске управе
Општине Фоча,
- два лица изван састава Општинске управе Општине Фоча која
познају област за коју се врши именовање.
3) У састав Комисије за избор именују се лица која:
- имају одговарајуће професионално и стручно знање на истом или
вишем нивоу од позиције за коју се спроводи поступак,
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- познају одредбе Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске којим је регулисана процедура и
поступак спровођења јавног конкурса.
4) Јавни конкурс спроводи се на начин и у поступку који је
предвиђен одредбама Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске, под којим се подразумијева:
- контрола и оцјена благовремености и комплетности достављених
пријава кандидата,
- контрола и оцјена испуњавања утврђених општих и посебних
услова,
- састављање листе са ужим избором кандидата који испуњавају
услове јавног конкурса,
- обављање интервјуа са кандидатима,
- утврђивање ранг – листе кандидата, са редослиједом кандидата и
препоруком за коначно именовање,
- коначно именовање на предметну позицију.
5) Комисија за избор је дужна да спроведе поступак за избор
чланова Управног одбора Центра и ранг – листу кандидата, са
препоруком за утврђивање приједлога за коначно именовање, достави
Начелнику Општине Фоча, у року од 30 дана од дана истека рока за
пријављивање кандидата на јавни конкурс.
VII
1) Коначно именовање чланова Управног одбора Центра врши
Скупштина Општине Фоча, на приједлог Начелника Општине Фоча, у
складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске и Законом о систему јавних служби.
2) Управни одбор Центра именују се у саставу од три члана, на
мандатни период у трајању од четири године, у складу са законом и
Статутом Центра.
3) Управни одбор Центра има предсједника, који се бира на првој,
конститутивној сједници Управног одбора, из реда именованих
чланова.
VIII
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-121/21
Фоча, 11. 11. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

6.
На основу члана 31. тачка ђ) Закона о буџетском систему Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12, 52/14,
103/15 и 15/16), члана 39. став 2. тачка 3) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и
61/21), члана 38. став 2. тачка 3) 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 Нацрта буџета Општине Фоча за
2022. годину, у оквиру тачке 4. дневног реда, Скупштина Општине
Фоча, на Деветој редовној сједници, дана 11. 11. 2021. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина Општине Фоча прихвата Нацрт буџета Општине
Фоча за 2022. годину и упућује га на јавну расправу и даљу процедуру,
у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и
15/16).
2. Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-122/21
Фоча, 11. 11. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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 чл. 158. и 176.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине
Фоча“, број 14/17), након разматрања Записника са Осме редовне
сједнице Скупштине Општине Фоча, од 30. 9. 2021. године, у оквиру
тачке 1. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Деветој редовној
сједници, дана 11. 11. 2021. године, д о н о с и
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ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина Општине Фоча усваја Записник са Осме редовне
сједнице Скупштине Општине Фоча, од 30. септембра 2021. године, уз
примједбе на текст које су дали одборници: Изет Спахић и Огњен
Бодирога.
2. Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-123/21
Фоча, 11. 11. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

8.
На основу члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21),
члана 16. став 6. Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 38. став 2. тачка
28) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број
8/17) и члана 43. став 2. Статута Јавне здравствене установе „Апотека
Фоча“ Фоча, у предмету одлучивања о разрјешењу чланова Управног
одбора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча, чији је
оснивач Општина Фоча, Скупштина Општине Фоча, на Деветој
редовној сједници дана, 11. 11. 2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
„АПОТЕКА ФОЧА“ ФОЧА
1.
Разрјешују се дужности чланови Управног одбора Јавне
здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча:
1) СЕНКА МИЛИЋ, прим. др,
2) НИКОЛИНА ДУКИЋ, мр. сци. мед,
3) ВЕСНА БОДИРОГА, дипл. инжењер шумарства.
2. Разрјешење из тачке 1. овог рјешења врши се по основу истека
трајања мандата.
3. Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
Општина Фоча је, као јединица локалне самоуправе, оснивач Јавне
здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча (у даљем тексту: Јавна
установа).
У члану 16. став 6. Закона о систему јавних служби предвиђено је да
управни одбор установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе
именује и разрјешава скупштина општине, на приједлог начелника
општине, након спроведеног поступка јавне конкуренције.
У члану 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи и члану
38. став 2. тачка 28) Статута Општине Фоча предвиђена је надлежност
скупштине јединице локалне самоуправе, односно Скупштине
Општине Фоча да именује и разрјешава управни одбор јавне установе
чији је оснивач Општина Фоча, у складу са законом.
У члану 43. став 2. Статута Јавне здравствене установе „Апотека
Фоча“ Фоча предвиђено је да мандат чланова Управног одбора Јавне
установе престаје истеком утврђеног трајања мандата.
Скупштина Општине Фоча је на Деветој редовној сједници, дана 11.
11. 2021. године, у оквиру тачке 10.1) дневног реда, разматрала питање
разрјешења чланова Управног одбора Јавне здравствене установе
„Апотека Фоча“ Фоча по основу истека мандата.
У току расправе констатоване су чињенице да је Скупштина
Општине Фоча, на 13. редовној сједници из претходног сазива и
мандата, која је одржана 9. 11. 2017. године, донијела рјешење којим је
извршила именовање чланова Управног одбора Јавне здравствене
установе „Апотека Фоча“ Фоча, на период у трајању од четири године,
које је објављено у „Службеном гласнику Општине Фоча“, број 12/17.
Констатовано је да је члановима Управног одбора Јавне установе
истекао мандат и да су се створили услови за њихово разрјешење по
основу истека мандата.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи, члана 16.
став 6. Закона о систему јавних служби, члана 38. став 2. тачка 28)
Статута Општине Фоча и члана 43. став 2. Статута Јавне здравствене
установе „Апотека Фоча“ Фоча, као законских прописа који регулишу
питања избора и именовања, односно разрјешења органа управљања
јавних установа чији је оснивач локална самоуправа, као и законских и
статутарних овлашћења и надлежности Скупштине Општине Фоча да
именује и разрјешава чланове управног одбора јавне установе чији је
оснивач Општина Фоча, 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
достављања Рјешења.
Број: 01-111-109/21
Фоча, 11. 11. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

9.
На основу члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21),
члана 16. став 6. Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 4. став 2. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 38. став 2.
тачка 28) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“,
број 8/17) и члана 32. Статута Јавне здравствене установе „Апотека
Фоча“ Фоча, у предмету одлучивања о именовању вршилаца дужности
чланова Управног одбора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“
Фоча, чији је оснивач Општина Фоча, Скупштина Општине Фоча, на
Деветој редовној сједници дана, 11. 11. 2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
„АПОТЕКА ФОЧА“ ФОЧА
1. Именују се вршиоци дужности чланова Управног одбора Јавне
здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча у саставу:
1) СЕНКА МИЛИЋ, прим. др,
2) НИКОЛИНА ДУКИЋ, мр. сци. мед,
3) ВЕСНА БОДИРОГА, дипл. инжењер шумарства.
2. Именовање из тачке 1. овог рјешења врши се на период у трајању
од два мјесеца, односно до завршетка поступка коначног именовања
чланова Управног одбора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“
Фоча, након претходно спроведеног поступка оглашавања упражњене
позиције и јавне конкуренције.
3. Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
Општина Фоча је, као јединица локалне самоуправе, оснивач Јавне
здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча (у даљем тексту: Јавна
установа).
У члану 16. став 6. Закона о систему јавних служби предвиђено је да
управни одбор установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе
именује и разрјешава скупштина општине, на приједлог начелника
општине, након спроведеног поступка јавне конкуренције.
У члану 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске предвиђено је да се именовања у
складу са овим законом могу вршити и на краћи период, а највише на
период од два мјесеца.
У члану 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи и члану
38. став 2. тачка 28) Статута Општине Фоча предвиђена је надлежност
скупштине јединице локалне самоуправе, односно Скупштине
Општине Фоча да именује и разрјешава управни одбор јавне установе
чији је оснивач Општина Фоча, у складу са законом.
У члану 32. Статута Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“
Фоча предвиђени су посебни услови за именовање чланова Управног
одбора Јавне установе.
На Деветој редовној сједници, дана 11. 11. 2021. године, Скупштина
Општине Фоча је, након разрјешења чланова Управног одбора Јавне
здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча, у оквиру тачке 10.2)
дневног реда, разматрала питање избора и именовања вршилаца
дужности чланова Управног одбора Јавне установе. У оквиру ове тачке
дневног реда Скупштина Општине Фоча је разматрала Приједлог
Начелника Општине Фоча, од 9. 11. 2021. године, који је, у оквиру
дјелокруга своје надлежности, утврдио приједлог за избор и
именовање вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне
установе. У току расправе констатоване су претходно наведене
чињенице.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи, члана 16.
став 6. Закона о систему јавних служби, члана 4. став 2. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске,
члана 38. став 2. тачка 28) Статута Општине Фоча и члана 32. Статута

Broj 15 strana 6

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE FO^A

Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча, као законских
прописа који регулишу питања избора и именовања, односно
разрјешења органа управљања јавних установа чији је оснивач локална
самоуправа, као и законских и статутарних овлашћења и надлежности
Скупштине Општине Фоча да именује и разрјешава чланове управног
одбора јавне установе чији је оснивач Општина Фоча, на приједлог
Начелника Општине Фоча, одлучено је као у диспозитиву овог
рјешења.

12.11.2021. god.

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
достављања Рјешења.
Број: 01-111-110/21
Фоча, 11. 11. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

10.
На основу члана 2.13 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), тачке 38. Упутства о организовању и
спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице („Службени гласник Републике Српске“, бр. 122/12 и 31/13) и тачке XVI подтачка 5)
Одлуке о расписивању избора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број
11/21) и Одлуке о потврђивању резултата избора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча 2021. године, број: 03117/21 од 11. 10. 2021. године, након спроведених избора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча, који су одржани 3.
октобра 2021. године и одржаних конститутивних сједница савјета мјесних заједница, Општинска изборна комисија Фоча о б ј а в љ у ј е
САВЈЕТЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА
1. САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЦЕНТАР:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Презиме и име
БОДИРОГА ОГЊЕН, предсједник
ДРАКУЛ ДРАГАНА
МИЛЕТИЋ ОЉЕГ
ПАВЛОВИЋ НЕМАЊА
ЕЛЕЗ ЈЕЛЕНА
ВЛАДИЧИЋ МИЛИНКО
НИКОЛИЋ НАТАША

Предлагач
СДС
СДС
СДС
СДС
СДС
СДС
СНСД

2. САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГОРЊЕ ПОЉЕ:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Презиме и име
ВУКАДИНОВИЋ ЊЕГОШ, предсједник
ЧАНЧАР МАРИЈА
ТОДОРОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ПАПРИЦА АНА
РАШЕВИЋ МИТАР
БЛАГОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДРА
ЈОЈИЋ СПАСОЈЕ

Предлагач
СНСД
СНСД
СНСД
СНСД
СНСД
СНСД
СНСД

3. САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОЊЕ ПОЉЕ:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Презиме и име
КРУНИЋ СЛОБОДАН, предсједник
ЂОРЂЕВИЋ СЛАВКО
ЕЛЕЗ ЈОВАНА
ПЉЕВАЉЧИЋ ДРАГОСЛАВ
МИЛЕТИЋ РАДМИЛО
МАРИЋ КРИСТИНА
ВУЈИЧИЋ ЉИЉАНА

Предлагач
СДС
СДС
СНСД
СНСД
СДС
СДС
СДС

4. САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДУШАНОВО:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Презиме и име
ДОСТИЋ МАРИНА, предсједник
ВРЕЋО ВАСО
СЕКУЛОВИЋ НЕМАЊА
ПЉЕВАЉЧИЋ (Васо) МИЛОМИР
ТРИФКОВИЋ ЖАРКО
ПЉЕВАЉЧИЋ МИЛКА
ПЕТРОВИЋ НИНОСЛАВА

Предлагач
СНСД
СНСД
СНСД
СНСД
СДС
СДС
СНСД

5. САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛАЗАРЕВО:
Редни
број
1.
2.
3.
4.

Презиме и име
ЂОКОВИЋ ГОРАН, предсједник
МИЛАНОВИЋ МИРОСЛАВ
КУНАРАЦ ПРЕДРАГ
ЗЕЧЕВИЋ МИЛЕНКО

Предлагач
СДС
СДС
СДС
СП
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СНСД
СНСД
СДС

6. САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БРОД:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Презиме и име
МИЛЕТИЋ НЕБОЈША, предсједник
МАРИЋ НАДА
ВУКАДИНОВИЋ БРАНЕ
АЋИМОВИЋ МИЛОШ
ЈАНКОВИЋ РАТКО
ЋОСОВИЋ ДРАГОМИР
РАКИЋ НЕБОЈША

Предлагач
СНСД
СНСД
СНСД
СНСД
ДЕМОС
СДС
СДС

7. САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МИЉЕВИНА:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Презиме и име
ПЕРИШИЋ СЛАВЕНКО, предсједник
ГОЛУБОВИЋ СТЕФАН
МЕЂО ДУШАН
НИНКОВИЋ ВЛАДИМИР
ВУКОВИЋ ВЕСНА
ГОВЕДАРИЦА ДАЛИБОРКА
МИЛУТИНОВИЋ ЖЕЉКО

Предлагач
ГГ МЗ М
ГГ МЗ М
ГГ МЗ М
ГГ МЗ М
ГГ МЗ М
ГГ МЗ М
СНСД

8. САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОБИЛИЋЕВО:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.

Презиме и име
КРУНИЋ РАДОМИР, предсједник
КОСТИЋ МИЛОРАД
ЛАЛОВАЦ ЖАНА
РАДОВИЋ ДАРА
ЧАНЧАР ЗОРАН

Предлагач
СНСД
СДС
СНСД
СНСД
СНСД

9. САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛИВАДЕ:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.

Презиме и име
РАДОВИЋ МИЛАДИН, предсједник
ВИЛОТИЋ ЈЕЛЕНА
ЂУРОВИЋ МЛАДЕН
ЛУЧИЋ СЛАВИША
КУЛИЋ ГОРДАНА

Предлагач
СНСД
СНСД
СНСД
СДС
СНСД

10. САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РЈЕЧИЦА:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.

Презиме и име
ШКОБО ИГОР, предсједник
ИВАНОВИЋ НИКОЛА
ШОЛАЈА БИЉАНА
ЂОКОВИЋ МИРОСЛАВ
ИКОНИЋ РАНКО

Предлагач
СНСД
ДЕМОС
СНСД
СНСД
СДС

11. САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈОШАНИЦА:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.

Презиме и име
МАТОВИЋ НЕДЕЉКО, предсједник
ЧАНЧАР МИЛОРАД
МАТОВИЋ ЗОРАН
ВИЛОТИЋ ЗОРА
ПЕЈОВИЋ РАДМИЛА

Предлагач
СДС
СДС
СДС
СДС
СДС

12. САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УСТИКОЛИНА:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.

Презиме и име
ГАГОВИЋ МИЛАН, предсједник
ВУКОВИЋ ИВАНА
ВУКОВИЋ МАРКО
БЛАГОЈЕВИЋ БОРИСАВ
ГАГОВИЋ ДОБРИЦА

Предлагач
СНСД
СНСД
СНСД
СНСД
СНСД
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13. САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КУТА:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.

Презиме и име
БОДИРОГА ЛУКА, предсједник
МИЛЕТИЋ ТРИВКО
ЋОСОВИЋ БОЈАН
ГРУБАЧИЋ БЛАЖЕНКА
СТАНОЈЕВИЋ МИЛАНКО

Предлагач
ДЕМОС
ДЕМОС
ДЕМОС
ДЕМОС
СНСД

14. САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈЕЛЕЧ:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.

Презиме и име
ХАЏИЋ ХАМО, предсједник
БЕЋИРЕВИЋ ЕСАД
ПАШОВИЋ САНЕЛА
МУШАНОВИЋ ХАЛИЛ
КАВАЗИЋ МУРТИЈА

Предлагач
СДA
СДА
СДА
СДА
СДА

15. САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КОЗЈА ЛУКА:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.

Презиме и име
ХАЏИЋ ВАХИД, предсједник
РЕБИЋ ЈОВО
БЕГАНОВИЋ ФЕРИД
ТАБУЧИЋ АМИР
ЋУСКИЋ МИТАР

Предлагач
СДА
НПС
СДА
СДА
СНСД

16. САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРАТИНЕ:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.

Презиме и име
ЧАУШЕВИЋ КЕМО, предсједник
ПАЧАРИЗ СЕХИЈА
ЧАУШЕВИЋ МУНИБ
КРАЈЧИН РАШИД
ЈЕЖ ХУРИЈА

Предлагач
СДА
СДА
СДА
СДА
СДА

17. САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЗБИШНО:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.

Презиме и име
КЕЧО АСИМ, предсједник
МЕКИЋ РАМИЗА
МУСИЋ ХАСИБА
БИБОВИЋ САМИР
ОРУЧ ЗАЈКО

Предлагач
СДА
СДА
СДА
СДА
СДА

18. САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПОПОВ МОСТ:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.

Презиме и име
ИКОНИЋ НЕНАД, предсједник
РАДОВИЋ МИЛЕНКА
КРШО НЕЏАД
ШКОБО ТАТЈАНА
КРШО РАМО

Предлагач
СНСД
СДС
СДА
СДС
СДА

19. САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧЕЛИКОВО ПОЉЕ:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.

Презиме и име
ПЕЈОВИЋ САВО, предсједник
ДРАКУЛ МИОДРАГ
КРНОЈЕЛАЦ ИРМА
ВИДОЈЕВИЋ НАДА
ВИДОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР

Предлагач
СНСД
СДС
СНСД
ДНС
ДНС

20. САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДРАГОЧАВА:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.

Презиме и име
МАРИЋ ДУШАН, предсједник
ПУХАЛАЦ РОДОЉУБ
ТОПАЛОВИЋ БОСИЉКА
МАРИЋ ИВАНА
МИТРОВИЋ МОМЧИЛО

Предлагач
СНСД
СНСД
СПС БС
СНСД
УС
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21. САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГОДИЈЕНО:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.

Презиме и име

Предлагач

СТАНОЈЕВИЋ ДРАГОСЛАВ, предсједник
КРУНИЋ ВЕРА
ПЉЕВАЉЧИЋ МИРОСЛАВ
СИМОВИЋ РАДМИЛО
КЛИНАЦ ЗАХИР

НДП
НДП
НДП
НДП
СДА

22. САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗАВАИТ:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.

Презиме и име

Предлагач

СЕКУЛОВИЋ ВУКОЛА, предсједник
ТЕШОВИЋ ДРАГАН
МАТОВИЋ РАДА
МАРКОВИЋ РАДМИЛ
БОЖОВИЋ ТРИВКО

СНСД
СНСД
СНСД
СНСД
СНСД

23. САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧЕЛЕБИЋИ:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.

Презиме и име

Предлагач

ОСТОЈИЋ ИВКО, предсједник
БОДИРОГА МАРКО
РАДОВИЋ МИЛИША
БЛАГОЈЕВИЋ ВИДОСАВА
ЛЕЧИЋ ДОБРИЛО

СДС
СДС
СДС
СДС
ДЕМОС

24. САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МЕШТРЕВАЦ:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.

Презиме и име

Предлагач

ЖИВАНОВИЋ МИЛИЈА, предсједник
ЖИВАНОВИЋ СЛАЂАНА
ЖИВАНОВИЋ ОБРЕН
ЖИВАНОВИЋ ВУКОЈИЦА
ДАВИДОВИЋ ДУШКО

Број: 031 – 21 / 21
Фоча, 3. 11. 2021. године

СДС
СДС
СДС
СНСД
СНСД
ПРЕДСЈЕДНИК
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ФОЧА
Виде Вуковић
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