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Скупштина Oпштине Фоча (у даљем тексту: Скупштина) је одржала Девету 
редовну сједницу, у четвртак, 11. новембра 2021. године, у сали Центра за културу и 
информисање Фоча, са почетком у 10.00 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, у два 
случаја 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 Осме редовне сједнице Скупштине 
Општине Фоча, од 30. 9. 2021. године, у оквиру тачке 1. дневног реда, Скупштина је, 

једногласно, донијела  
 

З а к љ у ч а к 

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.  

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

 

 

2)  Након разматрања Нацрта буџета Општине Фоча за 2022. годину, у оквиру 
тачке 4. дневног реда, Скупштина је, већином гласова, донијела  
 

З а к љ у ч а к 

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).  

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



 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА  ЗАКЉУЧКА  

  

 

Закључци су урађени у форми посебног акта, у довољном броју примјерака и 
достављени надлежним органима, функционерима Општине Фоча, као и ресорним 
одјељењима и службама из састава Општинске управе Општине Фоча на које се исти 
односе, на упознавање, евиденцију и реализацију, у складу са налозима и његовим 
садржајем. 

 

Закључци су евидентирани у дјеловодном протоколу аката Скупштине под 
бројем: 

1)  01-022-123/21, од 12. 11. 2021. године,   

2)  01-022-122/21, од 12. 11. 2021. године. 
 

Закључци су технички обрађени и објављени у „Службеном гласнику 
Општине Фоча“, број 15. од 12. новембра 2021. године. 

 

У поступку реализације закључка који је евидентиран под редним бројем 1) и 

утврђивања коначног текста записника са Осме редовне сједнице Скупштине, који је 
усвојен, уз примједбе на текст које су дали одборници: Изет Спахић и Огњен 
Бодирога, секретар Скупштине је поступио у складу са чланом 158. став 5. 
Пословника Скупштине Општине Фоча. 

 

Изет Спахић је истакао да је у његовој дискусији у вези обезбјеђења средстава 
за изградњу моста у Викочу, на страници 15 наведено да су мјештани Кратина 
прикупљали одређена средства преко удружења повратника, што је грешка, јер су 
ова средства прикупљали мјештани Викоча.  

Он је тражио да се у коначном тексту овог записника изврши корекцију и да 
умјесто насеља: „Кратина“ треба да стоји: „Викоч“. 

 

Огњен Бодирога је истакао да је у својој дискусији о Информацији о 
реализацији закључака са Седме редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, на 
страници 4, навео да садашњи в. д. директор ЈЗУ„Апотеке Фоча“ Фоча Иван 
Видојевић не испуњава услове за директора ове установе и да је Статут Апотеке 
промијењен 25. 1. 2021. године, са потписом Сенке Милић. 

Он је тражио да се у Записник дода да директор Апотеке Фоча може да буде и 
специјалиста стоматолог и да је Начелник Општине 1. 2. 2021. године потписао да је 
сагласан са овом промјеном Статута. 

 

Након обраде изнијетих примједби и оствареног увида у тонски снимак са 
Осме редовне сједнице Скупштине, са акцентом на излагања наведених одборника у 
дијелу који се односи на наведене примједбе, самостални стручни сарадник за 
послове Скупштине и секретар Скупштине су утврдили сљедеће чињенично стање. 

 

Примједба Изета Спахића је реализована на начин да је у коначном тексту 
Записника, на страни 15, у његовој дискусији у оквиру тачке дневног реда број 3. 
Приједлог одлуке о усвајању Буџета Општине Фоча за 2021. годину, у првом пасусу, 
умјесто назива насеља: „Кратине“ наведен назив насеља: „Викоч“. 

 

Примједба одборника Огњена Бодирога уважена је на сљедећи начин. 

Констатовано је да су у оспореном тексту Записника, у његовој дискусији о 
Информацији о реализацији закључака са Седме редовне сједнице Скупштине, на 
страници 4, већ били унесени наводи: „а према измијењеном Статуту Апотеке, од 25. 



 

 

1. 2021. године, директор ове установе може бити лице које је доктор стоматологије 

специјалиста“, па су послије ријечи: „од 25. 1. 2021. године“ додате ријечи: „на који 
је Начелник Општине дао сагласност 1. 2. 2021. године“. 

У коначном тексту Записника, предметна реченица из дискусије Огњена 
Бодироге садржи уважену примједбу и гласи:  

 „Он је сматрао да је Анкетни одбор направио огромну грешку јер садашњи в. 
д. директор Апотеке Иван Видојевић не испуњава услове да би остао и даље в. д. 

директор, јер је доктор стоматологије, али није специјалиста, а према измијењеном 
Статуту Апотеке, од 25. 1. 2021. године, на који је начелник Општине дао сагласност 
1. 2. 2021. године, директор ове установе може бити лице које је доктор 
стоматологије специјалиста, што није случај са именованим.“ 

 

Записник са Осме редовне сједнице Скупштине је технички обрађен и 
потписан од стране предсједника Скупштине Срђана Драшковића, као и других 
овлашћених лица која су учествовала у његовој изради и обради.  

Овај записник је овјерен и као такав представља саставни дио архивске 
документације са Осме редовне сједнице Скупштине. 

 

Закључак који је евидентиран под редним бројем 2) је достаљен надлежним 
органима и релевантним субјектима, односно Одјељењу за финансије из састава 
Општинске управе Општине Фоча, на упознавање, реализацију и евиденцију.  

У реализацији овог закључка може се констатовати да је спроведена јавна 
расправа о Нацрту буџета, након чега је утврђен Приједлог буџета Општине Фоча за 
2022. годину, који је планиран као предмет разматрања на Десетој редовној сједници 
Скупштине.  
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                                                                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  
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