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I   СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ФОЧА   

  

1.   Сједнице  Скупштине  Општине  Фоча     
  

Скупштина Општине Фоча (у даљем тексту: Скупштина) је, у складу са 
Пословником Скупштине Општине Фоча (у даљем тексту: Пословник Скупштине) и 
утврђеном и усаглашеном праксом у раду и функционисању, у 2021. години 

одржавала: редовне, посебне, комеморативне и свечане сједнице. 
За 2021. годину је карактеристично да је била прва година мандата новог, 

осмог сазива Скупштине, у периоду 2020 – 2024. године, након спроведених 
Локалних избора у Босни и Херцеговини, који су одржани 15. 11. 2020. године.  

 

Прва – конститутивна сједница Скупштине заказана је и одржана у складу са 
Законом о локалној самоуправи и Пословником Скупштине, у року од 30 дана по 
објављивању коначних резултата избора од стране Централне изборне комисије 
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: ЦИК БиХ).  

Ову сједницу заказао је и отворио Изет Спахић, предсједник Скупштине из 
претходног сазива, који је предсједавао сједницом до избора Радног предсједништва. 

Предсједник Скупштине из претходног сазива је, претходно, у складу са 
Пословником Скупштине, у року од 10 дана од дана објављивања и потврђивања 
коначих резултата Локалних избора, односно 28. 12. 2020. године заказао и одржао 
састанак са представницима политичких субјеката који су освојили одборничке 
мандате у новом сазиву Скупштине, а у вези сазивања и одржавања Прве – 

конститутивне сједнице Скупштине. На овом састанку је усаглашено да се ова 
сједница одржи 13. 1. 2021. године, у сали Градског народног позоришта у Фочи. 

 

Уз позив за одржавање Прве – конститутивне сједнице, одборницима су 
достављени сљедећи материјали: 

-  Статут Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), 

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

- Етички кодекс за изабране представнике – одборнике у Скупштини 
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 9/05), 

-  образац потврде о пријему увјерења  о додјели мандата одборника, 
-  образац изјаве о прихватању мандата одборника,  
- Одлука о новчаној накнади одборницима и члановима радних тијела 

Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 4/17), 

-  Одлука о одборничкој легитимацији Скупштине Општине Фоча 
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 12/09).  

На Првој – конститутивној сједници Скупштине разматран је Извјештај о 
избору, додјели и прихватању мандата одборника у Скупштини Општине Фоча, који 
је сачинио секретар Скупштине, након чега је извршена верификација мандата 
одборника.  

Одборници су заједничким наступом положили свечану заклетву и потписали 
изјаву о прихватању Етичког кодекса.  
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Сједнице Скупштине су заказиване писаним позивом, који се достављао 
одборницима и другим учесницима сједнице у благовременом року, најкасније седам 
дана прије дана одржавања сједнице.  

Уз позив за одржавање сједнице, учесницима сједнице су достављени 
одговарајући радни материјали који су се односили на тачке из приједлога дневног 
реда сједнице. У посебној напомени наведени су одговарајући изузеци и 
образложења о радним материјалима и предложеним тачкама дневниог реда. 

Уз радне материјале или на клупе, непосредно пред почетак сједнице, 
одборницима су достављени и:  

-  записник са одржане сједнице Колегијума Скупштине,  

-  примјерак „Службеног гласника Општине Фоча“, са објављеним актима 
Скупштине који су донијети на претходној сједници, 

-  извјештаји радних тијела Скупштине, која су одржала своје сједнице до 
дана одржавања сједнице Скупштине,   

-  сагласности ресорних министарстава Владе Републике Српске или други 
одговарајући акти у вези предложених тачака дневног реда,  

-  пратећи допунски материјали везани за предложене тачке дневног реда,  
-  приједлози одлука који су били предмет допуне приједлога дневног реда 

или разматрања на сједници,  
-  приједлози закључака у вези питања која су била предмет разматрања на 

сједници,  
-  приједлози за разрјешење или избор и именовање у вези питања која су 

била предмет разматрања на сједници,  
-  писани одговори на одборничка питања, које су доставили Општинска 

управа Општине Фоча (у даљем тексту: Општинска управа) или субјекти изван 
састава Општинске управе,   

-  Позив за достављање приједлога за додјелу награда и признања Општине 
Фоча (Трећа редовна сједница, фебруар),  

-  Рјешење Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију 
РС о поништењу Рјешења Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне 
послове (Девета редовна сједница, новембар),  

-  као и други материјали који су се односили на надлежност Скупштине или 
су били упућени на њену адресу, па су достављани одборницима на упознавање, као 
што је: Допис дрвопрерађивача са подручја општине Фоча (Седма редовна сједница). 

 

Рад и одржавање сједница Скупштине је био поремећен због проглашене 
ванредне ситуације у Републици Српској због пандемије вируса корона Covid – 19 и 

условљен обавезама примјене посебних мјера заштите које су се односиле на 
простор за одржавање сједнице, ограничени број присутних и социјалну дистанцу. 

Министарство управе и локалне самоуправе је свим јединицама локалне 
самоуправе у Републици Српској доставило Обавјештење, од 22. маја 2020. године, 
са упутством у вези одржавања сједница скупштина града, односно општине у 
условима ванредне ситуације због вируса корона и обавезом придржавања свих 
мјера заштите у погледу дезинфекције простора, коришћења заштитне маске, 
физичког размака присутних лица и социјалног контакта. 

Питања у вези припреме, заказивања и одржавања сједнице Скупштине у 
условима важења ванредне ситуација и ванредног стања разматрао је Колегијум 
Скупштине (у даљем тексту: Колегијум) на одржаним сједницама.  

 

Прва – конститутивна сједница Скупштине је одржана у сали Градског 
народног позоришта Фоча, што је представљало наставак континуитета из 
претходног сазива Скупштине, из посљедње године мандата. Све остале редовне 
сједнице одржане су у великој сали – студентској читаоници Центра за културу и 
информисање Фоча, уз обезбијеђен радио пренос сједнице путем Радија Фоче.  
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На Првој – конститутивној сједници изнијете су примједбе одборника у вези 
условности одржавања сједнице Скупштине у сали Градског народног позоришта и 

захтјеви да се изнађе адекватан простор за одржавање сједница Скупштине.  
Руководећи се тим захтјевима, а због важеће епидемиолошке ситуације и 

обавезе примјене свих мјера у вези окупљања у затвореном простору у условима 
пандемије вируса корона Covid – 19, упућен је допис Институту за јавно здравство 
РС и Епидемиолошкој служби ЈЗУ Дом здравља Фоча са захтјевом да се одговори на 
питање: да ли сала у Центру за културу и информисање Фоча испуњава услове и 
епидемиолошке мјере за одржавање сједница Скупштине? Од наведених субјеката је 
добијен писани одговор са смјерницама да се сједнице Скупштине могу одржавати у 
овој сали, под условом да сваки одборник има око себе по 4 m

2
 простора.  

Констатовано је да површина сале у Центру за културу и информисање Фоча 
износи 140 m2

, у коју може да стане 35 лица, што се односи на одборнике, 
представнике извршне власти Општине Фоча (у даљем тексту: Општина), секретара 
Скупштине, записничара, техничко лице и новинара. 

Ово питање разматрано је на Првој сједници Колегијума, о чему су донијети 
одговарајући закључци да се, у важећим условима, гости неће позивати на сједнице 
Скупштине, а могу присуствовати сједници само у оквиру оне тачке дневног реда у 
којој су заступљени.  

На Четвртој редовној сједници (март / април), предсједник Скупштине Срђан 
Драшковић је констатовао примједбе надлежних епидемиолошких служби упућене 

на рад Скупштине, уз најаву да ће на сваких два сата правити паузу у раду 
Скупштине да би се извршило провјетравање просторије. 

 

Све сједнице Скупштине одржане су у заказаним терминима, јер је постојао 
кворум за одржавање сједнице, у чему није било изузетака. 

Сједнице су одржане са почетком у 10.00 часова. Изузетак представља Седма 
редовна сједница (јул), која је почела с радом у 9.00 часова. 

Сједнице су одржане у дане: уторак (Десета), сриједа (Прва), четвртак 
(Четврта, Пета, Шеста, Седма, Осма, Девета) и петак (Друга, Трећа). 

 

Сједницама је предсједавао Срђан Драшковић, у својству предсједника 
Скупштине, у чему није било изузетака. 

Након избора Радног предсједништва, Првом – конститутивном сједницом је 
предсједавао Вељко Марић, као најстарији одборник, који је предсједавао овом 
сједницом до избора предсједника Скупштине. Њему су помагали: Никола Вуковић 
(СНСД) и Душан Бодирога (СДС), као најмлађи одборници из реда политичких 
субјеката који су имали највише одборничких мандата.  

Након извршеног избора, вођење сједнице је преузео Срђан Драшковић, 
новоизабрани предсједник Скупштине. 

За потпредсједника Скупштине изабран је Дејан Павловић (СНСД). 
 

У складу с Пословником, одржане су сједнице Колегијума. 

Одржано је девет сједница, евидентиране према редном броју сједнице:  
-  Прва сједница, четвртак, 21. јануар 2021. године, у 10.00 часова,  
-  Друга сједница, уторак, 16. фебруар 2021. године, у 10.00 часова,  
-  Трећа сједница, понедјељак, 22. март 2021. године, у 10.00 часова,  
-  Четврта сједница, уторак, 20. април 2021. године, у 10.00 часова,  
-  Пета сједница, уторак, 8. јун 2021. године, у 10.00 часова,  
-  Шеста сједница, уторак, 13. јул 2021. године, у 10.00 часова,  
-  Седма сједница, уторак, 21. септембар 2021. године, у 10.00 часова,  
-  Осма сједница, уторак, 2. новембар 2021. године, у 10.00 часова,  
-  Девета сједница, петак, 3. децембар 2021. године, у 10.00 часова.  
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Све сједнице Колегијума одржане су у предвиђеним терминима, јер је 
постојао кворум за одржавање сједнице – присуство чланова Колегијума који 
заступају најмање 13 одборника, у чему није било изузетака. Прва сједница је 
одржана у згради Општине, у сали за састанке, док су остале сједнице, због већег 
простора, одржане у малој сали Центра за културу и информисање Фоча.  

На сједницама Колегијума разматран је нацрт дневног реда, утврђен је 
приједлог дневног реда планиране сједнице Скупштине, а разматрана су и остала 
питања у вези одржавања сједнице или из дјелокруга надлежности Скупштине, као и 
актуелности из локалне самоуправе.  

Сједницама Колегијума предсједавао је Срђан Драшковић, у својству 
предсједника Скупштине, у чему није било изузетака. 

 

Информација садржи преглед активности Скупштине у 2021. години, које су 
обрађене и груписане према посебним областима и надлежностима Скупштине, које 
су наведене према хронолошком реду одржавања сједница, са навођењем редног 
броја и мјесеца одржавања сједнице.    

 

 

2.   Редовне  сједнице  
 

На редовним сједницама разматрана су питања из дјелокруга надлежности 
Скупштине, која је утврђена Законом о локалној самоуправи и Статутом Општине 

Фоча (у даљем тексту: Статут Општине), а планирана су Програмом рада Скупштине 
Општине Фоча за 2021. годину (у даљем тексту: Програм рада Скупштине), као и 
текућим актуелностима из локалне самоуправе Општине.   

Према Програму рада Скупштине било је предвиђено да се редовне сједнице 
одржавају једном мјесечно. Редовне сједнице су заказиване у посљедњој седмици у 
мјесецу за који је планирано да се одржи сједница Скупштине, а одржаване су у току 
посљедње седмице тог мјесеца, у чему је било и одређених изузетака.  

Скупштина је у 2021. години одржала десет редовних сједница, сa мјесечним 
прегледом, евиденцијом редног броја и датума одржавања сједнице, на начин као 
што слиједи: 

1.  Јануар, Прва – конститутивна сједница, сриједа, 13. 1. 2021. године, 

2.  Јануар, Друга редовна сједница, петак, 29. 1. 2021. године,  
3.  Фебруар, Трећа редовна сједница, петак, 26. 2. 2021. године,  
4.  Март, Четврта редовна сједница, четвртак, 31. 3. 2021. године, с наставком 

сједнице у петак, 1. 4. 2021. године,  
5.  Април, Пета редовна сједница, четвртак, 29. 4. 2021. године,  
6.  Јун, Шеста редовна сједница, четвртак, 17. 6. 2021. године,  
7.  Јул, Седма редовна сједница, четвртак, 22. 7. 2021. године,  
8.  Септембар, Осма редовна сједница, четвртак, 30. 9. 2021. године,  
9.  Новембар, Девета редовна сједница, четвртак, 11. 11. 2021. године, 

          10.  Децембар, Десета редовна сједница, уторак, 14. 12. 2021. године. 
 

Четврта редовна сједница, која је почела с радом 31. марта, с почетком у 10.00 
часова, прекинута је у 20.20 часова и настављена сутрадан, у петак, 1. априла, на 
истом мјесту, у сали Центра за културу и информисање Фоча, с почетком у 10.00 
часова. 

У току рада, предсједник Скупштине је одређивао паузу у раду Скупштине:  
-  да би се извршило умножавање гласачких листића за тајно гласање и 

других радних материјала (Прва),   
-  да би се извршило провјетравање просторије, у трајању 10 – 30 минута 

(Трећа, Четврта, Пета, Шеста, Седма, Осма, Девета, Десета),   
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- да би се изршило усаглашавање ставова са представницима политичких 
субјеката у вези одређених питања са дневног реда, на захтјев Комисије за избор и 
именовање или других субјеката (Прва, Пета),   

-  да би Комисија за избор и именовање, из дјелокруга своје надлежности, 
утврдила приједлог кандидата за избор или именовање (Прва, Пета),  

-  ради консултација са представницима извршне власти у вези приједлога за 
допуну дневног реда сједнице (Шеста),  

-  да би се створили услови за нормалан рад и одвијање сједнице Скупштине 
(Четврта, Седма),  

-  ради дневне паузе у раду Скупштине, у трајању 60 – 90 минута (Четврта, 
Пета, Прва посебна, Шеста, Седма, Осма, Девета, Десета),   

-  на приједлог клуба одборника или Начелника Општине, као предлагача акта 

да би се извршило усаглашавање ставова у вези достављених амандмана или 
утврђивања коначног текста приједлога закључка или другог акта, који је предмет 
разматрања, према указаној потреби (Десета). 

На Првој посебној сједници одређена је пауза у раду Скупштине:  
-  да би се утврдио редослијед дискусија, 
-  ради усаглашавања ставова политичких субјеката о приједлогу закључка. 

 

У складу с Програмом рада Скупштине, Скупштина није одржала сједницу у 
августу, када је била предвиђена љетња пауза у раду Скупштине.  

Скупштина није одржала редовну сједницу у мају, када је одржала Прву 
посебну сједницу, с тачкама дневног реда које су биле предвиђене у Програму рада 
Скупштине.  

Скупштина није одржала редовну сједницу у октобру, која је помјерена за 
новембар (11. новембар), на приједлог Одјељења за финансије, да би се испоштовао 
захтјев и примједба Главне службе за ревизију јавног сектора РС да се нацрт и 
приједлог буџета Општине за 2022. годину разматрају према буџетском календару 
који је предвиђеном Законом о буџетском систему РС.  

 

 

3.   Статусна  питања  одборника  Скупштине  
  

У погледу рјешавања статусних питања и остваривања права одборника, као и 
политичких странака и субјеката који дјелују у саставу Скупштине, могу се 
констатовати сљедеће чињенице. 
  

Одлуком о потврђивању и објављивању резултата Локалних избора у Босни и 
Херцеговини 2020. године, број: 05-1-07-1-2100-1/20 од 15. 12. 2020. године, ЦИК 
БиХ је потврдио резултате Локалних избора у БиХ, који су одржани 15. новембра 
2020. године. Саставни дио ове одлуке представља Извјештај о резултатима гласања 
за сваки изборни ниво, па тако и за Скупштину, са припадајућим мандатима и 
именима кандидата унутар политичких субјеката.  

 

На Првој – конститутивној сједници (јануар), у складу са изборним 
прописима, одлукама ЦИК БиХ и чланом 84. Пословника Скупштине, секретар 
Скупштине, Бранимир Радовић, је поднио Извјештај о избору, додјели и прихватању 
мандата одборника у Скупштини Општине Фоча.  

У овом извјештају је констатовано да су Локални избори у БиХ одржани 15. 
11. 2020. године, за све нивое власти, па тако и за Општину Фоча, да су резултати 
избора објављени 5. 12. 2020. године, а потврђени и објављени 15. 12. 2020. године 
одлуком ЦИК БиХ. Увјерења о додјели мандата одборницима Скупштине преузета 
су директно од стране ЦИК БиХ, 22. 12. 2020. године, а подијељена одборницима 
Скупштине 23. 12. 2020. године, уз пратеће материјале. Изабраним одборницима су 
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подијељена увјерења о додјели мандата и Изјаве о прихватању / одбијању мандату, 
уз обавезу да попуне изјаву и изјасне се о прихватању додијељеног мандата.  

Сазив Скупштине у мандату 2020 – 2024. године чини девет политичких 
субјеката. Састав Скупштине, која према изборним прописима и Статуту Општине 
има 25 одборника, у новом сазиву и мандату чине одборници који су освојили 
мандате и политички дјелују у саставу сљедећих политичких субјеката. 

1.  Савез независних социјалдемократа – СНСД – Милорад Додик је освојио 
укупно 2.938 гласова и осам мандата одборника: Павловић Дејан, Марић Вељко, 
Рашевић Весна, Марић Радмил, Бојат Миомир, Вуковић Никола, Милић Милош и 
Николић Милан. 

2.  СДС – Српска демократска странка је освојила 1.502 гласа и четири 
мандата одборника: Достић Миливоје, Бодирога Душан, Бодирога Огњен и Кунарац 
Предраг.  

3. Демократски савез – ДЕМОС је освојио 1.151 глас и три мандата 
одборника: Стојановић Споменко, Лазовић Немања и Драшковић Срђан. 

4.  ДНС – Демократски народни савез је освојио 903 гласа и три мандата 
одборника: Ивановић Крсто, Мастило Гордан и Костић Милорад.  

5.  СПС – Социјалистичка партија Српске – „Будућност Српске“ је освојила 
651 глас и два мандата одборника: Елез Петар и Голијанин Снежана. 

6.   Социјалистичка партија је освојила 594 гласа и два мандата одборника: 
Костовић Благојевић Слађана и Дракул Сања. 

7.  Уједињена Српска је освојила 455 гласова и један мандат одборника: 
Матовић Мирослав. 

8. Народни демократски покрет је освојио 393 гласа и један мандат 
одборника: Елез Оливера. 

9.  СДА  –  Странка демократске акције је освојила 390 гласова и један мандат 
одборника: Спахић Изет. 

Од изабраних одборника, 23 одборника су прихватила мандат. 
Споменко Стојановић, одборник Демократског савеза – ДЕМОС и Оливера 

Елез, одборница Народног демократског покрета нису прихватили мандат. 
ЦИК БиХ је спровео поступак додјеле замјенског мандата са листе ових 

политичких субјеката, који је додијељен сљедећем најбоље квалификованом 
кандидату са листе, а то су:  

-  Кунарац Сребренко, Демократски  савез  –  ДЕМОС и  
-  Станојевић Драгослав, Народни демократски покрет.  
Сребренко Кунарац и Драгослав Станојевић су прихватили додијељене 

мандате одборника Скупштине и учествовали су у раду Прве – конститутивне 
сједнице. 

У складу са изборним прописима и Законом о локалној самоуправи, изабрани 
одборници су стекли статус одборника Скупштине даном прихватања мандата.  

Након усвајања Извјештаја и извршене верификације мандата одборника, 
предсједавајући Прве – конститутивне сједнице Изет Спахић је прогласио 
пуноважним састав Скупштине за мандатни период 2020 – 2024. године. 

Сви одборници Скупштине су, у складу са чланом 86. Пословника 
Скупштине, положили свечану заклетву и потписали изјаву о прихватању Етичког 
кодекса. 

У складу са чланом 91. Пословника Скупштине, свечану заклетву на изборну 
функцију положио је и Милан Вукадиновић, изабрани Начелник Општине. 

Прије преласка на рад према усвојеном дневном реду, предсједавајући 
Скупштине Изет Спахић је упознао одборнике са писаним обавјештењем којим је 
одборник Крсто Ивановић обавијестио Скупштину да је иступио из политичког 
субјекта: Демократски народни савез и да ће у наредном периоду у раду Скупштине 
наступати као самостални одборник, уз подршку предложених аката Начелника 

Општине и рада скупштинске већине. 
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Вељко Марић, предсједавајући Радног предсједништва, је саопштио 
Обавјештење политичких субјеката који су освојили мандате у Скупштини и који 
чине скупштинску већину од 17 одборника, а то су:  

-  Савез независних социјалдемократа – СНСД – Милорад Додик, са осам 
одборника,  

-  Демократски савез – ДЕМОС, са три одборника,  
-  СПС – Социјалистичка партија Српске – „Будућност Српске“, са два 

одборника,  
-  Социјалистичка партија, са два одборника,  
-  Уједињена Српска, са једним одборником и  
-  Народни демократски покрет, са једним одборником.  
Он је образложио да су сви одборници скупштинске већине својеручно 

потписали Обавјештење, са изјавом да припадају скупштинској већини, које је 
овјерено од стране Општинске управе.  

 

На Другој редовној сједници (јануар), Дејан Павловић је положио свечану 
заклетву на изборну функцију потпредсједника Скупштине, јер то није урадио на 
Првој – конститутивној сједници, након извршеног избора, када је због пословних 
обавеза морао напустити ту сједницу. 

 

Другој редовној сједници (јануар) присуствовали су и нови одборници 
Мирослав Авдаловић и Татјана Шифорија.  

 Након одржавања Прве – конститутивне сједнице, дана 15. 1. 2021. године 
одборници Вељко Марић, из личних разлога и Весна Рашевић, због избора на 
функцију замјеника Начелника Општине, која је неспојива са статусом одборника 
Скупштине, доставили су ЦИК БиХ захтјеве за престанак мандата одборника. ЦИК 
БиХ је 21. 1. 2021. године донио појединачне одлуке којим је овим одборницима 
утврдио престанак мандата по наведеном основу, а мандате одборника додијелио 
сљедећим квалификованим кандидатима са листе политичког субјекта Савеза 
независних социјалдемократа – СНСД – Милорад Додик. Тако је одборнички мандат 
Вељка Марића додијељен Мирославу Авдаловићу, док је мандат Весне Рашевић 
додијељен Татјани Шифорији. Ови одборници су 25. 1. 2021. године доставили ЦИК 
БиХ појединачне изјаве којом су прихватили одборничке мандате.  

До одржавања Друге редовне сједнице новим одборницима и Скупштини 
нису била достављена појединачна увјерења о додјели мандата, па није могла бити 
извршена верификација мандата ових одборника, који су, у складу са чланом 40. став 
2. Закона о локалној самоуправи и чланом 85. став 5. Пословника Скупштине, имали 
право учешћа у раду Скупштине, без права одлучивања.  

 

На Трећој редовној сједници (фебруар), прије преласка на утврђивање 
дневног реда сједнице, извршена је верификација мандата нових одборника:  
Мирослава Авдаловића и Татјане Шифорије, за које је ЦИК БиХ доставио увјерења о 
додјели мандата.  

В. д. секретар Скупштине, Бранимир Радовић је поднио Скупштини писани 
Извјештај о престанку, додјели и прихватању мандата одборника у Скупштини 
Општине Фоча, уз образложење чињеница, наведених у претходном дијелу текста. 

Извјештај је био предмет изјашњавања, о чему је Скупштина, једногласно, 
донијела одговарајући закључак и верификовала мандате нових одборника. 

Мирослав Авдаловић и Татјана Шифорија су, пред Скупштином, заједно, 
положили свечану заклетву и својеручно потписали текст заклетве и изјаву о 
прихватању Етичког кодекса. Овим одборницима је, у прилогу радних материјала за 
ову сједницу, достављен по један примјерак Статута Општине, Пословника 
Скупштине и Етичког кодекса.  
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Закључак о верификацији мандата и Извјештај, као његов прилог, објављени 

су у „Службеном гласнику Општине Фоча“, број 3. од 1. марта 2021. године.   
 

На Трећој редовној сједници (фебруар), приликом разматрања Приједлога 
дневног реда, повела се расправа о могућности снимања дискусија одборника за 
гаворницом, у којој је учествовало више дискутаната.  

Огњен Бодирога је признао да је на Другој редовној сједници (јануар), 
приликом снимања себе и свог брата Душана, у кадар ставио и друге одборнике, уз 
најаву да ће те снимке избрисати и за скупштинском говорницом снимати само себе, 
тако да нико други неће бити у кадру. Он је сматрао да тиме не крши Пословник 
Скупштине нити законске прописе и да га за такав поступак нико не може казнити 
нити спријечити да то уради, а забрану би сматрао дискриминацијом. 

Предсједник Скупштине Срђан Драшковић је образложио да је дозвољено 
снимање самог себе у приватним условима и околностима које се не односе на рад и 
службене просторије Скупштине, да је рад Скупштине уређен Пословником, да би 
свако неовлашћено снимање, па и самог себе, представљало повреду Пословника, да 
је јавност рада Скупштине заступљена кроз директан пренос сједница преко Радио 
Фоче, да сваки одборник може добити аудио снимак са сједнице, да видео снимање 
сједница Скупштине може вршити само овлашћена кућа, на приједлог Колегијума, а 
по одлуци Скупштине. 

Бранимир Радовић, в. д секретар Скупштине је образложио одредбе из 
Пословника Скупштине, стављајући акценат на чл. 150. и 151. Пословника којим је 
прописано да су одборници дужни да поштују дигнитет Скупштине и сваког 
учесника Скупштине, да није дозвољено било које понашање које угрожава слободу 
говора или рад Скупштине и ред на сједници, као и шта се сматра некоректним 
понашањем на сједници Скупштине. Он је прочитао и одредбе из чл. 155. и 156. 
Кривичног законика РС, којим је неовлашћено тонско снимање разговора или изјава 
или неовлашћено фотографисање лица или просторије предвиђено као кривично 
дјело, за шта је предвиђена казна затвора или новчана казна. 

Милорад Костић је истакао да су се на Другој редовној сједници између себе 
снимали он и Огњен Бодирога и да су своје снимке избацили на своје профиле, 

сматрајући да се на видео снимцима може боље видјети како се бране интереси 
грађана. Он је предложио да се ангажује овлашћена кућа која ће снимати сједнице 
Скупштине, као што се ради у неким општинама у Републици Српској. 

Татјана Шифорија је указала да се она налази на видео снимку који је 
поставио одборник Огњен Бодирога, од 29. 1. 2021. године, у кадру од прве до задње 
минуте, па је затражила од Огњена Бодироге да избрише овај снимак јер нема њену 
сагласност за објављивање. 

Душан Бодирога је истакао да су одборници представници грађана и да 
заступају њихове интересе и упознавају их како ради Скупштина, да су друштвене 
мреже више посјећеније од радио и тв преноса, питајући шта је спорно у томе што 
неко хоће да снима самог себе, сматрајући да ниједан члан Пословника Скупштине 
или закона јасно не забрањује да лице може само себе снимати. 

Предраг Кунарац је истакао да му је незамисливо и ван сваке памети да се 
некоме може забранити да снима самог себе, уз најаву да ће и он од наредне 
сједнице Скупштине сам себе снимати. 

Миливоје Достић је сматрао да Скупштине не треба да се бави тривијалним 
стварима, већ да своју снагу и енергију усмјери на рјешавање кључних проблема, да 
онај ко сам себе снима на сједници не чини никакво кривично дјело нити крши 
Пословник Скупштине у коме није наведена та забрана, па она не постоји док се не 
унесе у Пословник.  

 

На Четвртој редовној сједници (март / април), прије почетка рада по дневном 
реду, на иницијативу предсједника Скупштине, разматрано је питање која се тиче 
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рада на сједници, тонског и видео снимања и фотографисања и објављивање тих 
снимака на друштвеним мрежама. У вези овог питања предсједник Скупштине је 
предложио одговарајући закључак, који је достављен свим учесницима сједнице, уз 
образложење да је у члану 7. став 1. Пословника Скупштине предвиђено да се 
питања организације, рада и функционисања Скупштине и њених радних тијела која 
нису регулисана Пословником, уређују посебним закључком или другим актом. О 
приједлогу закључка отворена је расправа, у којој је учествовало више одборника. 

Огњен Бодирога је сматрао да се предложеним закључком настоји да се 
испровоцирају одборници, уз поруку предсједнику и секретару Скупштине да ће се у 
вези са овим закљуком видјети на суду. 

Милорад Костић је оцијенио да је предложени закључак о забрани снимања 
на сједници Скупштине двосмислен, да забрана снимања није утемељена ни у једном 
закону, да се оваквим снимањем не чини повреда кривичног закона нити се чини 
прекршај, тако да ће ово питање прећи у личну конфронтацију, да се у Народној 
скупштини РС многи посланици снимају и то се емитује на државној телевизији, 
тражећи да му се достави писани одговор на захтјев који је поднио за снимање на 
Скупштини, како би могао предузимати даље правне радње.  

Душан Бодирога је тражио да се о предложеном закључку гласа прозивком. 
Изет Спахић је сматрао да је предложени закључак у супротности са праксама 

одређених скупштина које снимају цијело своје засједање, да има случајева да и 
општински службеници на друштвеним мрежама политички дјелују, а одборницима 
се предложеним закључком то онемогућава. Он је тражио од секретара Скупштине 
да му се, уз скупштинске записнике, достави и аудио снимак са сједнице Скупштине, 
уз најаву да неће подржати предложени закључак, јер не види проблем ако одборник 
сам себе снима у Скупштини. 

Предраг Кунарац је сматрао да је за заоштравање ситуације у Скупштини у 
вези снимања искључиви кривац предједник Скупштине. 

Миливоје Достић је сматрао да снимање одборника није проблем и да је 
забрана снимања само хир којим се брани нешто што се не може одбранити.  

Предсједник Скупштине је образложио да сви грађани Општине могу јавно да 
чују и прате рад Скупштине, да се на сајту Општине објављују сви акти које донесе 
Скупштина, позиви за сједнице Скупштине и друге вијести у вези рада Скупштине, а 
да се предложеним закључком жели каналисати јавност рада Скупштине, при чему 
одборници могу преузети аудио снимак са сједнице, а ако сматрају да су им 
повријеђена одборничка права, заштиту тих права могу тражити пред надлежним 
судом.  

Констатовано је да се, према члану 138. Пословника Скупштине, појединачно 
гласање путем прозивке одборника може тражити само ако постоји сумња у 
резултате јавног гласања, па је захтјев одборника Душана Бодироге оцијењен као 
преурањен јер није извршено гласање нити је исказана сумња у резултате гласања.  

Након окончане расправе и извршеног гласања о приједлогу закључка, који је 
усвојен већином гласова, на захтјев Душана Бодирога, који је изразио сумњу у 
резултате гласања, приступило се појединачном изјашњавају одборника, које је 
потврдило да је приједлог закључка усвојен већином гласова („за“ је гласало 16 
одборника, шест одборника је гласало „против“,  а један одборник је био „уздржан“).  

 

На Четвртој редовној сједници (март / април) Милорад Костић је предложио 
да се обиман дневни ред подијели на два дана, како би се могло стручније 
дискутовати.  

Он је тражио и да се скупштински материјали одборницима достављају бар 
десет дана прије одржавања сједнице Скупштине, како би одборници имали више 
времена да се припреме за расправу, уз апел да се скупштински материјали објаве на 
сајту Општине.  
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На Петој редовној сједници (април), на позив предсједника Скупштине, прије 
почетка рада, Скупштина је минутом ћутања одала пошту преминулој одборници 
Слађани Костовић Благојевић, која је преминула 16. априла 2021. године. 

 

Првој посебној сједници (мај) присуствовала је Хелена Владичић, нова 
одборница, са листе политичког субјекта Социјалистичка партија.  

Прије преласка на утврђивање дневног реда, констатовано је да је, након 
смрти одборнице Слађане Костовић Благојевић, покренут поступак за утврђивање 
престанка мандата одборника, у којем је ЦИК БиХ 29. 4. 2021. године донио одлуку 
којом је утврђен престанак мандата за Слађану Костовић Благојевић, по основу 
наступа смрти, са даном смрти, а упражњени мандат у Скупштини је додијељен 
Хелени Владичић, сљедећем најбоље квалификованом кандидату са листе 
политичког субјекта: Социјалистичка партија. Хелена Владичић је 7. маја 2021. 

године потписала Изјаву о прихватању мандата одборника у Скупштини, али до 
одржавања ове сједнице ЦИК БиХ није доставио увјерење о додјели мандата, па се 
није могла извршити верификација мандата, али је одборници Хелени Владичић 

признато право да присуствује овој сједници и учествује у раду Скупштине, с 
правом на дискусију, у складу са Пословником Скупштине, без права одлучивања. 

 

На Шестој редовној сједници (јун), прије преласка на утврђивање дневног 
реда, извршена је верификација мандата нове одборнице Хелене Владичић, са листе 
политичког субјекта: Социјалистичка партија, за коју је достављено увјерење о 
додјели мандата, од 10. маја 2021. године, којим је потврђено да је Хелена Владичић 
на Локалним изборима добила мандат одборнице у Скупштини као сљедећа 
кандидаткиња са листе Социјалистичке партије.  

Секретар Скупштине је поднио Скупштини писани Извјештај о престанку, 
додјели и прихватању мандата одборника у Скупштини Општине Фоча, уз 
образложење чињеница наведених у претходном дијелу текста.  

Извјештај је био предмет изјашњавања, о чему је Скупштина, једногласно, 
донијела одговарајући закључак и верификовала мандат новог одборника. 

Хелена Владичић је пред Скупштином положила свечану заклетву и 
својеручно потписала текст заклетве и изјаву о прихватању Етичког кодекса. 

Овој одборници је, у прилогу радних материјала за ову сједницу, достављен 
по један примјерак Статута Општине, Пословника Скупштине и Етичког кодекса. 

Извјештај и закључак о верификацији мандата је објављен у „Службеном 
гласнику Општине Фоча“, број 10. од 18. јуна 2021. године.  

 

На Шестој редовној сједници (јун), предсједник Скупштине је обавијестио 
Скупштину да је одборница Сања Дракул доставила Скупштини обавјештење, од 7. 
јуна 2021. године, да иступа из Социјалистичке партије из разлога неслагања, 
несугласица, притисака и проблема у раду и функционисању Општинског одбора 

Социјалистичке партије, а да ће у наредном периоду у раду Скупштине наступати 
као самостални одборник, да остаје члан скупштинске већине и да ће подржавати 
приједлоге аката Начелника Општине и функционисање скупштинске већине. 

 

На Осмој редовној сједници (септембар), предсједник Скупштине је упознао 
Скупштину да је одборник Милорад Костић доставио Обавјештење, од 15. 9. 2021. 
године, да је иступио из политичког субјекта: Демократски народни савез и да ће у 
наредном периоду дјеловати као самостални одборник и наступати у саставу Клуба 

одборника Српске демократске странке.  
Он је констатовао да је добио и Обавјештење Српске демократске странке, од 

16. 9. 2021. године, којим је Клуб одборника СДС-а проширио свој састав јер је у 
овај клуб приступио одборник Милорад Костић, тако да ће Клуб одборника Српске 
демократске странке у свом саставу имати пет одборника. 
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На Деветој редовној сједници (новембар), предсједник Скупштине је упознао 
Скупштину да је од одборника Мирослава Матовића добио Обавјештење о будућем 
учествовању у раду СО Фоча, од 4. 11. 2021. године, којим га обавјештава да ће као 
одборник у будућем раду Скупштине дјеловати опозиционо, што је његова лична 
одлука и није став Уједињене Српске, коју представља.  

 

 

4.   Присуство  на  сједницама  Скупштине    

 

Све сједнице Скупштине одржане су према потребном кворуму за одржавање 
сједнице, у чему није било изузетака. 

На сједницама Скупштине вођена је евиденција о присуству одборника, што 
је констатовано у записнику са сједнице. У записницима су евидентирани и разлози 
и најаве одборника за одсуство са сједнице, при чему је било и одсуствовања која 
нису најављена ни оправдана.   

Сједницама Скупштине нису присуствовали сљедећи одборници, са 
евиденцијом редног броја редовне сједнице:    

-  Крсто Ивановић (Прва, Шеста),  
-  Миомир Бојат (Четврта),  
-  Слађана Костовић Благојевић (Четврта),   
-  Дејан Павловић (Шеста, Седма),    
-  Снежана Голијанин (Шеста),    
-  Петар Елез (Седма),  
-  Радмил Марић (Осма),   
-  Миливоје Достић (Девета),  
-  Хелена Владичић (Девета).  
Може се закључити да су свим редовним сједницама у 2021. години, без 

изостанка, присуствовали одборници: Никола Вуковић, Милош Милић, Милан 
Николић, Мирослав Авдаловић, Татјана Шифорија, Душан Бодирога, Огњен 
Бодирога, Предраг Кунарац, Немања Лазовић, Срђан Драшковић, Сребренко 
Кунарац, Гордан Мастило, Милорад Костић, Мирослав Матовић, Драгослав 
Станојевић, Изет Спахић и Сања Дракул. 

 

Поред одборника, сједницама су присуствовали функционери Општине, изван 
састава Скупштине:  

-  начелник Општине, Милан Вукадиновић,  
-  замјеник начелника Општине, Весна Рашевић.   
Начелник Општине Милан Вукадиновић није присуствовао Трећој редовној 

сједници (фебруар), јер се налазио у изолацији због вируса корона. 
Сједницама су присуствовали и службеници Општинске управе, који су били 

именовани на руководећа радна мјеста, у својству вршиоца дужности, а затим и 
након коначног именовања:  

-  секретар Скупштине, Бранимир Радовић,  
-  начелник Одјељења за општу управу, Виде Вуковић,  
-  начелник Одјељења за финансије, Драган Ивановић,   
-  начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, Оливера Елез,   
-  начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове, 

Ранко Поповић,  
-  начелник Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију, 

Младен Пиповић.  
У својству званице и госта, сједницама је присуствовао и учествовао у раду 

Скупштине Споменко Стојановић, посланик у Народној скупштини РС (Прва – 

конститутивна сједница, Прва посебна сједница). 
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Сједницама Скупштине су, према указаној потреби, присуствовали и:  

- службеници Општинске управе, као извјестиоци и обрађивачи радних 
материјала који су били предмет разматрања на сједници, 

-  директори јавних установа и јавних предузећа чији је оснивач Општина 
Фоча, као подносиоци, извјестиоци или обрађивачи радних материјала који су били 
предмет разматрања на сједници, 

-  представници Полицијске управе Фоча,  
-  представници Правобранилаштва Републике Српске,  
- представници других јавних установа и институција, у вези одређених 

питања и тачака дневног реда које су биле предмет разматрања на сједници. 
Сједницама Скупштине су присуствовали и представници организација и 

удружења грађана и то: Борачка организација општине Фоча, Удружење ратних 
војних инвалида Фоча, Организација породица погинулих и заробљених бораца и 
несталих цивила Фоча, Међуопштинска организација слијепих и слабовидих лица 
Фоча, Удружење пензионера општине Фоча, представник Савеза синдиката 
Републике Српске, Организација „Нове наде“, Јединица ЛОТ и средства јавног 
информисања.  

 

 

5.   Дисциплинске  мјере  
 

На Трећој редовној сједници (фебруар), приликом разматрања Приједлога 
дневног реда, предсједник Скупштине Срђан Драшковић је одборнику Огњену 
Бодироги изрекао дисциплинску мјеру – опомену, због намјере снимања дискусије за 
гаворницом. 

 

На Четвртој редовној сједници (март / април), приликом разматрања 
Приједлога одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1 m2

 корисне 
површине стамбеног и пословног простора на подручју општине Фоча за 2020. 

годину, Рада Крнојелац, самостални стручни сарадник у Одјељењу за просторно 
уређење и стамбено – комуналне послове и обрађивач Приједлога одлуке, је упутила 
замјерку предсједнику Скупштине јер је дозволио да одборник Милорад Костић 
осам службеница из овог одјељења, међу којима је и она, назове „бандом“, 

сматрајући да је морао овом одборнику изрећи макар опомену. Примједба се 
односила на дискусију одборника Милорада Костића, који је, у расправи о Програму 
рада Начелника Општине Фоча за 2021. годину, упутио примједбе на рад 
службеника овог одјељења који, по његовом мишљењу, не примјењују исправно 
закон, називајући их „бандом“. 

Предсједник Скупштине је образложио да је упозорио одборника Костића да 
не може у дискусији службенике овог одјељења називати погрдним именима, али 
није изрекао опомену јер покушава да навикне одборнике да у својој дискусији не 
користе увредљиве термине.  

Одборник Милорад Костић се извинио службеницама овог одјељења, уз 
оправдање да је том приликом, када је рекао „банда“, мислио на Раду Крнојелац. 

Предсједник Скупштине је одборнику Милораду Костићу изрекао 
дисциплинску мјеру – опомену, због вријеђања, након чега је прекинуо сједницу, у 
трајању од 10 минута, како би се створили услови за наставак сједнице и рад 
Скупштине. 

 

На Првој посебној сједници (мај), приликом разматрања Информације о 
изградњи малих хидроелектрана на сливу ријеке Бјелаве, Горан Ђуковић, овлашћени 
представник инвеститора „Србињепутеви“ д.о.о. Фоча, је у реплици одборнику 
Огњену Бодироги дао одређене личне квалификације, као и оцјене о раду Српске 
демократске странке.  
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Предсједник Скупштине је прво упозорио Горана Ђуковића да не износи 
личне оцјене, након чега му је изрекао мјеру – одузимање  ријечи, која је 
примијењена до краја ове сједнице. 

 

На Шестој редовној сједници (јун), приликом разматрања Приједлога 
Стратегије развоја локалних путева и улица у насељу на подручју општине Фоча за 
период 2020 – 2029. године, предсједник Скупштине је апеловао на све говорнике и 
скренуо им пажњу да се са уважавањем односе једни према другима и према 
запосленим у Општинској управи и да се уздрже од било каквих квалификација.  

 

На Седмој редовној сједници (јул), приликом разматрања Приједлога 
стратегије развоја социјалног становања општине Фоча за период 2021 – 2030. 

године, након више узастопних реплика и исправки нетачног навода, у којим су 
учествовали одборници: Огњен Бодирога, Татјана Шифорија, Милорад Костић и 
Снежана Голијанин, предсједник Скупштине је апеловао на одборнике да у 
дискусији не износе податке из личног живота било кога, што није тема дневног реда 
и питања о којем се расправља. Он је апеловао и на Одбор за кодекс понашања да се 
састане и сугерише одборницима да се у дискусији придржавају дневног реда, а да се 
породице одборника оставе на миру. 

Приликом разматрања Информације о активностима везаним за асфалтну 
базу у Индустријској зони „Брод на Дрини“ Фоча, услиједиле су реплике између 
одборника Огњена Бодироге и Татјане Шифорије. Предсједник Скупштине је 

упозорио одборнике да не улазе у личне ствари, јер ће морати изрицати опомене и 
одузимати ријеч, уз оцјену да таква расправа превазилази све границе.  

Приликом разматрања тачке Информације о стању запослености у општини 
Фоча, са посебним освртом на број запослених, „рад на црно“, уплату доприноса и 
друге показатеље, одборник Огњен Бодирога је приговорио предсједнику 
Скупштине што га опомиње и прекида у дискусији, да то ради системски и да се 
бахати на њему, уз позив да то не ради.  

Предсједник Скупштине је одговорио да интервенише када говорник одступи 

од теме, да не ради системски и да се не бахати ни према коме, да је у изјавама 
одборника Огњена Бодироге препознао ријечи пријетње, па му је изрекао 
дисциплинску мјеру – опомену.  

Приликом разматрања Информације о стању у области борачко – инвалидске 
заштите на подручју општине Фоча, предсједник Скупштине је опоменуо Огњена 
Бодирогу на своју дискусију, без изрицања дисциплинске мјере.  

У оквиру исте тачке дневног реда, Весна Рашевић, замјеница Начелника 
Општине се обратила одборнику Костићу ради одређеног појашњења појмова: 
патриотизам и родољубље, за које је сматрала да су то много шири појмови и 
друштвена корист у дужем временском периоду.  

Милорад Костић је био револтиран овом прозивком, па је, из клупе, гласно 
изјављивао и позивао Весну Рашевић да га не спомиње, јер он мора да јој реплицира. 

Након што је у више наврата опоменуо одборника Костића и позивао га да не 
прекида дискусију и дозволи Весни Рашевић да му се обрати, јер ће он имати 
могућност да јој одговори, предсједник Скупштине је одборнику Милораду Костићу 
ирекао дисциплинску мјеру – опомену.  

 

На Десетој редовној сједници (децембар), приликом разматрања Приједлога 
за поништавање Јавног конкурса за избор и именовање директора јавних установа 
чији је оснивач Општина Фоча, одборник Огњен Бодирога је, у реплици одборнику 
Крсту Ивановићу, рекао да је он прешао у странку коју води највећи шљам СДС-а, 
Бањац, па му је предсједник Скупштине изрекао дисциплинску мјеру – опомену.  
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6.   Програм  рада  Скупштине  Општине  Фоча  

  

Приједлог програма рада Скупштине за 2021. годину утврђен је на Другој 
сједници Колегијума, од 16. 2. 2021. године, на којој је разматран Нацрт програма, 
који је прихваћен без предложених амандмана, и упућен Скупштини на надлежност.  

Приликом израде Нацрта програма, уважени су сви приједлози одјељења 
Општинске управе, као и питања на основу искуства у реализацији програма рада 
Скупштине из претходних година, уз оцјену да је, према броју тачака, овај програм 
рада Скупштине најсадржајнији од свих досадашњих. 

Програм рада Скупштине Општине Фоча за 2021. годину усвојен је на Трећој 
редовној сједници (фебруар), већином гласова, уз два усвојена амандмана, тачке:  

-  25) Информација о изградњи малих хидроелектрана на сливу ријеке 
Бјелаве, Предлагач: Начелник Општине Фоча, Обрађивач: Одјељење за просторно 
уређење и стамбено – комуналне послове, Рок: април 2021. године (на приједлог 
Начелника Општине, већином гласова),  

-  42)  Информација о стању и изградњи регионалних и других приступних 
путева на подручју општине Фоча, Предлагач: Начелник Општине Фоча, Обрађивач: 
Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове, Рок: мај 2021. 
године (на приједлог одборника Изета Спахића, једногласно). 

У току расправе о Приједлогу програма рада Скупштине, одборник Миливоје 
Достић је истакао да на Другој сједници Колегијума, на којој се расправљало о 
захтјеву Удружења грађана „Бјелава“ за одржавање посебне сједнице Скупштине, 
Начелник Општине није дао приједлог за допуну Програма рада Скупштине. Он је 
питао да ли усвајањем Начелниковог приједлога за допуну Програма рада 
Скупштине отпада захтјев Удружења за одржавање посебне сједнице Скупштине. 

Слађана Костовић Благојевић је сматрала да треба одржати тематску сједницу 
Скупштине у вези питања исправности воде и путних комуникација: Фоча – Шћепан 
Поље и Фоча – Сарајево, док се захтјев Удружења грађана „Бјелава“ у вези изградње 
малих хидроелектрана може расправљати у оквиру посебне тачке дневног реда.  

Огњен Бодирога је сматрао да, у вези изградње малих хидроелектрана на 
ријеци Бјелави, треба одржати посебну сједницу Скупштине, јер то тражи и 
Удружење грађана „Бјелава“, уз апел Колегијуму да предложи одржавање посебне 
сједнице Скупштине на којој би се разматрао захтјев Удружења грађана „Бјелава“.  

Бранимир Радовић, в. д. секретар Скупштине је образложио да је Колегијум, 
на Другој сједници, прво утврдио Приједлог програма рада Скупштине, а затим је, у 
оквиру Текућих питања, разматрао писани допис УГ „Бјелава“, док је Начелник 
Општине амандман на Приједлог програма рада Скупштине доставио након 
одржавања ове сједнице Колегијума. Он је закључио да се не прејудицира врста 
сједнице и да свака тачка из Програма рада Скупштине може бити предмет 
разматрања на посебној сједници Скупштине, уколико се за то испуне услови из 
члана 97. став 3. Пословника Скупштине о начињу сазивања посебне сједнице.  

 

На Десетој редовној сједници (децембар), након разматрања Приједлога 
програма рада Скупштине Општине Фоча за 2022. годину, који је утврдио Колегијум 
на својој Деветој сједници, Скупштина је, једногласно, усвојила Програм рада 

Скупштине Општине Фоча за 2022. годину. 

Овај Програм рада Скупштине је усвојен без уложених амандмана на 
Приједлог програма.  

 

 

7.   Дневни  ред  сједница  Скупштине   
 

Приједлог дневног реда за редовну и посебну сједницу Скупштине утврђивао 
је Колегијум.  
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Приликом утврђивања дневног реда сједнице:  
-  приједлог дневног реда Колегијума разматран је без измјена и допуна (Прва 

– конститутивна сједница, Прва посебна сједница и Девета редовна сједница), 
-  предложене су измјене и допуне предложеног дневног реда (Друга, Трећа, 

Четврта, Пета, Шеста, Седма, Осма и Десета редовна сједница). 
Од укупно 11 одржаних сједница, предложени дневни ред сједнице је усвојен:  

-  једногласно, на шест сједница (Прва, Четврта, Прва посебна сједница, 
Шеста, Осма и Девета редовна сједница), 

-  већином гласова, на пет сједница (Друга, Трећа, Пета, Седма и Десета). 
 

Из Приједлога дневног реда, који је утврдио Колегијум, из процедуре 
разматрања су повучене сљедеће тачке, о чему се Скупштина није изјашњавала:  

-  Приједлог програма уређења локалних и некатегорисаних путева (Четврта 
редовна сједница, март, уз образложење да овај програм није предвиђен у буџету и 
није обавезан, а суштински је обједињен и садржан у другим програмима који су 
предмет разматрања на Скупштини), 

-  Разрјешење вршилаца дужности чланова Управног одбора и избор и 
именовање чланова Управног одбора ЈУ Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча:  

1)  Разрјешење вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе 
Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча по основу истека мандата, 

2)  Избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Музеј „Стара 
Херцеговина“ Фоча, 

-  Разрјешење вршилаца дужности чланова Управног одбора и избор и 
именовање чланова Управног одбора ЈУ Туристичка организација Општине Фоча: 

1)  Разрјешење вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе 
Туристичка организација Општине Фоча по основу истека мандата, 

2)  Избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка 
организација Општине Фоча,  

(Десета редовна сједница, децембар, на приједлог Начелника Општине, уз 
образложење да нису створени услови за утврђивање приједлога за именовање). 

 

Скупштина је усвојила приједлоге за допуну Приједлога дневног реда, 
утврђеног од стране Колегијума, који је допуњен сљедећим тачкама:  

-  Разрјешење директора и именовање вршиоца дужности директора ЈЗУ 
„Апотека Фоча“ Фоча (Трећа редовна сједница, фебруар, већином гласова, на 
приједлог Комисије за избор и именовање, због писане оставке Радмиле Павловић на 
дужност директора ове установе),  

-  Извјештај Анкетног одбора везано за пословање и приједлог мјера ЈЗУ 
“Апотека Фоча“ Фоча (Седма редовна сједница, јул, једногласно, на приједлог 
Начелника Општине), 

-  Приједлог одлуке о расписивању јавног надметања – лицитације за 
издавање у закуп пословног објекта – Планинарског дома у Фочи (Десета редовна 
сједница, децембар, већином гласова, на приједлог Начелника Општине), 

-  Приједлог за поништавање Јавног конкурса за избор и именовање 
директора јавних установа чији је оснивач Општина Фоча (Десета редовна сједница, 
децембар, већином гласова, на приједлог Начелника Општине), 

-  Приједлог за поништавање Јавног конкурса за избор и именовање чланова 
управних одбора јавних установа чији је оснивач Општина Фоча (Десета редовна 
сједница, децембар, већином гласова, на приједлог Начелника Општине). 

 

Скупштина није усвојила приједлоге за измјене и допуне Приједлога дневног 
реда, утврђеног од стране Колегијума, који су дефинисани од сљедећих предлагача: 
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-  приједлог да се у дневни ред уврсти: Нарушавање јавне безбједности на 
подручју општине Фоча у дане 6. 1. 2021. и 17. 2. 2021. године (Трећа редовна 
сједница, фебруар, одборник Изет Спахић, већином гласова),    

-  приједлог да се у дневни ред уврсти тачка: Осуда понашања посланика 
Споменка Стојановића у Народној скупштини РС у вези са издавањем концесија за 
изградњу малих хидроцентрала (Трећа редовна сједница, фебруар, одборник Огњен 
Бодирога, већином гласова),  

-  приједлог да се у дневни ред уврсти тачка: Измјена Регулационог плана у 
Индустријској зони Брод на Дрини – измјештање асфалтне базе у насељу Брод, 
према захтјеву веће групе грађана из насеља Брод на Дрини (Шеста редовна 
сједница, јун, одборник Огњен Бодирога, већином гласова),  

-  приједлог да се у дневни ред уврсти тачка: Доношење одлуке о обустави 
свих радова компаније „Нешковић“ д.о.о. Бијељина на локацијама Јужни мост 
Слободе и Брод на Дрини (Седма редовна сједница, јул, одборник Огњен Бодирога, 
већином гласова). 

 

Скупштина се није изјашњавала о приједлозима за измјене и допуне 
Приједлога дневног реда, утврђеног од стране Колегијума, у складу са чланом 111. 
став 3. Пословника Скупштине, јер предлагач није обезбиједио одговарајући писани 
материјал за разматрање, који су дефинисани на сљедећи начин: 

-  захтјев Миливоја Достића и Душана Бодироге за објашњење зашто у 
приједлогу дневног реда за Другу редовну сједницу (јануар) није уврштена тачка: 
Нацрт буџета Општине Фоча за 2021. годину, о којем је разматрано на Првој 
сједници Колегијума, од 21. 1. 2021. године, чији је предлагач Начелник Општине,  

-  Огњен Бодирога је предложио да се у дневни ред Четврте редовне сједнице 
(март / април), као посебна тачка уврсти: Заузимање става Скупштине по питању 
запослења на Стоматолошком факултету једног стоматолога, како би се видјело у 
ком својству ова особа ради, уз образложење да су незапослени стоматолози са 
евиденције Завода за запошљавање узнемирени, јер на запослење чекају по више 
година, уз апел да Скупштина у вези овог питања донесе закључак којим ће се 
испитати о чему се конкретно ради. Он је прихватио сугестију предсједника 
Скупштине да овај приједлог изнесе у оквиру тачке: Текућа питања. 

-  Огњен Бодирога је предложио да се у дневни ред Пете редовне сједнице 
(април) као посебна тачка уврсти: Осуда понашања рада члана Предсједништва БиХ, 
Милорада Додика, предсједнице Републике Српске Жељке Цвијановић, премијера 
Владе РС Радована Вишковића и министра финансија Зоре Видовић, због задужења 
на Лондонској берзи за тристо милиона евра по каматној стопи од близу 5 %, уз 
усмено образложење. Исти приједлог подржао је и Душан Бодирога, сматрајући да 
по том питању није потребан никакав писани материјал. 

-  Гордан Мастило је предложио да се у дневни ред Седме редовне сједнице 
(јул) поново разматра Одлука о усвајању Регулационог плана Индустријске зоне 
Брод на Дрини и измјени дијела Регулационог плана „Брод на Дрини“ Фоча, која је 
донијета на Трећој редовној сједници (фебруар) и да се она дијелом или у цјелини 
повуче и поништи, јер је направила озбиљне проблеме у дијелу гдје се ради 
парцелација бившег „Аутосервиса“, а није спроводива и у супротности је са 
прописима који се односе на одржавање катастра и премјера земљишта. Он је 
прихватио образложење предсједника Скупштине да не постоји могућност да се ова 
одлука разматра на овој сједници.  

-  На Осмој редовној сједници (септембар), одборник Милорад Костић је, у 
име радника НП „Сутјеска“, поднио иницијативу да се на наредну сједницу 
Скупштине позове Александар Ковач, директор НП „Сутјеска“, због проблема који 
постоје у овој установи, сматрајући да треба саслушати овог директора, јер се о 
проблемима у овој установи писало и на друштвеним мрежама. 
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Предсједник Скупштине је констатовао да је овај захтјев, у форми писаног 
дописа, разматран на Седмој сједници Колегијума, од 21. 9. 2021. године, на којем је 
заузет став да Начелник Општине организује састанак са менаџментом НП 

„Сутјеска“ и упути допис ресорном министарству у вези рјешавања актуелних 
проблема у НП „Сутјеска“ Фоча.  

-  На Десетој редовној сједници (децембар), одбориник Душан Бодирога је 
предложио да се у дневни ред сједнице уврсти: Осуда изјаве српског члана 
Предсједништва БиХ Милорада Додика који је изјавио да пут Фоча – Шћепан Поље 
није на листи приоритета Владе РС. 

 

У току одвијања сједнице, на захтјев овлашћених предлагача, а на 
иницијативу обрађивача радног материјала и присутних гостију, Скупштина је, у 
складу са чланом 113. ст. 2. и 3. Пословника Скупштине, доносила закључке којим је 

вршила измјену редослиједа тачака усвојеног дневног реда. Тако су као приоритетне 

тачке разматране: 
- Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела 

Регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“ (Трећа редовна сједница, фебруар), 
-  Приједлог одлуке о усвајању Приједлога Регулационог плана Индустријске 

зоне „Брод на Дрини“ Фоча и измјени дијела Регулационог плана „Брод на Дрини“ 

Фоча (Трећа редовна сједница, фебруар), 
- Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела 

Регулационог плана „Центар I“ Фоча (Шеста редовна сједница, јун), 
-  Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске за 2020. годину: 

Сједиште замјеника Фоча и Сједиште замјеника Требиње (Шеста редовна сједница, 

јун), 
-  Информација о раду Општинске организације Црвени крст Фоча за 2020. 

годину (Шеста редовна сједница, јун). 
 

 

8.   Питања  која  су  разматрана  као  посебне  тачке  дневног  реда,  а  
нису  предвиђена  у  Програму  рада  Скупштине  

  

Поред планираних питања, Скупштина је, као посебне тачке дневног реда, 

разматрала и одређена питања која нису била предвиђена у Програму рада 
Скупштине. То се односи на:  

-  сталне и уобичајене тачке дневног реда свих редовних сједница, 

-  тачке које су уврштене у дневни ред сједнице зависно од указаних потреба 
разматрања одређених питања из законске и статутарне надлежности Скупштине.  

 

На свим редовним сједницама, као сталне тачке дневног реда разматране су 
сљедеће тачке:  

1.  Записник са претходне редовне сједнице Скупштине, 
2.  Информација о реализацији закључака са претходне сједнице Скупштине, 
3.  Одговори на одборничка питања, 

4.  Одборничка питања, 
5.  Иницијативе одборника, 
6.  Текућа питања. 
 

Питања која нису била предвиђена у Програму рада Скупштине, али су  
произилазила из актуелног привредног, друштвеног и политичког живота локалне 
самоуправе предлагана су од стране Начелника Општине, чланова Колегијума, 

радних тијела Скупштине и других надлежних субјеката и овлашћених предлагача.  
Ова питања могу се презентовати према мјесечном прегледу, редном броју 

сједнице и називу тачке дневног реда, на начин као што слиједи:  
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Трећа редовна сједница (фебруар):    

1. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о расписивању јавног надметања –
лицитације за продају непокретности – стана, у Сарајеву, улица Трг ЗАВНОБИХ, 
број 33, 

2.  Приједлог одлуке о куповини непокретности – земљишта, означеног као 
к.ч. бр. 88/2, 100/2, 104/2, 105/3, 121/2, 123/2 и 124/2, к.о. Фоча, 

3. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела 
Регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“ (Шеста одлука о приступању изради 
измјена и допуна дијела Плана), 

4. Приједлог одлуке о усвајању Приједлога Регулационог плана  
Индустријске зоне „Брод на Дрини“ Фоча и измјени дијела Регулационог плана 
„Брод на Дрини“ Фоча, 

5.  Приједлог одлуке о усвајању „Платформе за мир“, 

6. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 
секретара Скупштине Општине Фоча, 

7. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 
начелника одјељења Општинске управе Општине Фоча, 

8.  Приједлог одлуке о објављивању јавног огласа за избор и именовање 
једног члана Општинске изборне комисије Фоча,  

9.  Утврђивање Листе одборника Скупштине Општине Фоча за закључивање 
брака на подручју општине Фоча, 

10.  Разрјешење директора и избор и именовање вршиоца дужности директора 
Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча: 

1)  Разрјешење директора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча 
по основу оставке, 

2) Избор и именовање вршиоца дужности директора Јавне здравствене 
установе „Апотека Фоча“ Фоча, 

11. Именовање Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и 
именовање секретара Скупштине Општине Фоча, 

12.  Именовање Комисије за спровођење јавног огласа за именовање једног 
члана Општинске изборне комисије Фоча, 

13. Именовање Комисије за спровођење поступка јавног надметања у 
располагању непокретностима у својини Општине Фоча,  

14.  Утврђивање 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, 

 

Четврта редовна сједниц (март / април):    

15.  Приједлог одлуке о платама функционера Општине Фоча, 
16.  Приједлог одлуке о новчаној накнади одборника и чланова радних тијела 

Скупштине Општине Фоча, 
17.  Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 

директора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча, 
18.  Приједлог одлуке о измјени Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању 

Дјечијег вртића „Чика Јова Змај“ Фоча, 
19. Разрјешење и избор и именовање вршиоца дужности директора Јавне 

здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча: 
1) Разрјешење вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе 

„Апотека Фоча“ Фоча по основу оставке, 
2) Избор и именовање вршиоца дужности директора Јавне здравствене 

установе „Апотека Фоча“ Фоча, 
 

Пета редовна сједница (април):    
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20. Разрјешење и избор и именовање једног члана Општинске изборне 
комисије Фоча:  

1)  Разрјешење једног члана Општинске изборне комисије Фоча по основу 
истека мандата, 

2)  Избор и именовање једног члана Општинске изборне комисије Фоча, 
3)  Избор и именовање предсједника Општинске изборне комисије Фоча, 
21. Разрјешење службеника на руководећим радним мјестима Општинске 

управе Општине Фоча по основу истека мандата:  
1)  Вршилац дужности секретара Скупштине Општине Фоча, 
2)  Вршилац дужности начелника Одјељења за општу управу,  
3)  Вршилац дужности начелника Одјељења за финансије, 
4) Вршилац дужности начелника Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности,  
5)  Вршилац дужности начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено 

– комуналне послове, 
6) Вршилац дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове и 

комуналну полицију, 
22.  Избор и именовање секретара Скупштине Општине Фоча, 
23. Избор и именовање службеника на руководећим радним мјестима 

Општинске управе Општине Фоча:   
1)  Начелник Одјељења за општу управу,  
2)  Начелник Одјељења за финансије, 
3)  Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности,  
4) Начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове, 
5)  Начелник Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију, 
24. Разрјешење и избор и именовање органа Јавне установе Музеј „Стара 

Херцеговина“ Фоча по закључку Скупштине Општине Фоча: 
1)  Разрјешење директора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча,   
2) Разрјешење чланова Управног одбора Јавне установе Музеј „Стара 

Херцеговина“ Фоча,  
3)  Избор и именовање вршиоца дужности директора Јавне установе Музеј 

„Стара Херцеговина“ Фоча,  
4)  Избор и именовање вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне 

установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча, 
25. Разрјешење и избор и именовање органа Јавне установе Туристичка 

организација Општине Фоча по закључку Скупштине Општине Фоча: 
1)  Разрјешење директора Јавне установе Туристичка организација Општине 

Фоча,   
2) Разрјешење чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка 

организација Општине Фоча,  
3) Избор и именовање вршиоца дужности директора Јавне установе 

Туристичка организација Општине Фоча,  
4)  Избор и именовање вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне 

установе Туристичка организација Општине Фоча, 
26.  Извјештаји Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча: 
2)  План санације и пословања Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ 

Фоча, 
27.  Информација о стању у области рјешавања депоније отпада, 
 

Шеста редовна сједница (јун):    
28. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела 

Регулационог плана „Центар I“ Фоча, 
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29.  Избор и именовање чланова Савјета за безбједност саобраћаја Општине 
Фоча, 

 

Седма редовна сједница (јул):    
30.  Приједлог одлуке о приступању изради плана парцелације за Пословну 

зону Ливаде, у Фочи, 
31.  Приједлог одлуке о приступању изради регулационог плана за дио насеља 

Доње Поље – Студентски дом број 2, 
32. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела 

Регулационог плана „Душаново“, 

33.  Приједлог одлуке о административним таксама, 
34. Разјешење и избор нових чланова сталних радних тијела Скупштине 

Општине Фоча:  
1)  Комисија за буџет и финансије, 
2)  Савјет за културу, 
3)  Одбор за регионалну и међународну сарадњу, 
35.  Извјештај Анкетног одбора Скупштине Општине Фоча, 
36. Информација о обављеној ревизији Главне службе за ревизију јавног 

сектора Републике Српске у Општини Фоча, са акционим планом мјера за 
отклањање недостатака, 

37.  Информација о активностима везаним за асфалтну базу у Индустријској 
зони „Брод на Дрини“ Фоча, 

 

Осма редовна сједница (септембар):    
38.  Нацрт ребаланса буџета Општине Фоча за 2021. годину, 
39.  Приједлог одлуке о приступању изради Стратегије безбједности друмског 

саобраћаја општине Фоча за период 2022 – 2031. године, 
40. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела 

Регулационог плана „Брод на Дрини“ Фоча (шеста измјена), 
41.  Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 

директора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча, 
42.  Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 

директора Центра за културу и информисање Фоча, 
43.  Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 

директора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча, 
44.  Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 

директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча, 
45.  Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 

чланова Управног одбора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча, 
46.  Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 

чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча,  
47.  Разрјешење директора и именовање вршиоца дужности директора Центра 

за културу и информисање Фоча: 
1)  Разрјешење директора Центра за културу и информисање Фоча по основу 

истека мандата, 
2)  Избор и именовање вршиоца дужности директора Центра за културу и 

информисање Фоча, 
48.  Разрјешење директора и именовање вршиоца дужности директора Јавне 

установе Центар за социјални рад Фоча:  
1)  Разрјешење директора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча по 

основу истека мандата, 
2)  Избор и именовање вршиоца дужности директора Јавне установе Центар 

за социјални рад Фоча, 
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49.  Разрјешење директора и именовање вршиоца дужности директора Јавне 
установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча:    

1)  Разрјешење директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча 

по основу истека мандата, 
2)  Избор и именовање вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечији 

вртић „Чика Јова Змај“ Фоча, 

50. Избор и именовање једног члана Школског одбора Јавне установе 
Средњошколски центар Фоча у име Општине Фоча као јединице локалне 
самоуправе, 

51. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о утврђивању Листе одборника 
Скупштине Општине Фоча за закључивање брака на подручју општине Фоча, 

 

Девета редовна сједница (новембар):    
52.  Приједлог ребаланса буџета Општине Фоча за 2021. годину, 
53.  Приједлог одлуке о изради измјена и допуна дијела Регулационог плана 

„Хум – Шћепан Поље“ (седма одлука), 
54. Приједлог одлуке о усвајању Приједлога измјена и допуна дијела 

Регулационог плана „Центар 1“ (пета одлука), 
55.  Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 

чланова Управног одбора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча, 
56.  Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 

чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча, 
57.  Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 

чланова Управног одбора Центра за културу и информисање Фоча, 
58.  Разрјешење чланова и именовање вршилаца дужности чланова Управног 

одбора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча: 
1)  Разрјешење чланова Управног одбора Јавне здравствене установе 

„Апотека Фоча“ Фоча, по основу истека мандата, 
2) Именовање вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне 

здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча, 
59.  Информација о спроведеним изборима за избор чланова савјета мјесних 

заједница на подручју општине Фоча, 
 

Десета редовна сједница (децембар):    
60. Приједлог одлуке о отпису ненаплативих потраживања са 30. 11. 2021. 

године, 
61. Приједлог одлуке о братимљењу Општине Фоча са Општином Херцег 

Нови, 
62. Приједлог одлуке о расписивању јавног надметања – лицитације за 

издавање у закуп пословног објекта – Планинарског дома у Фочи, 
63. Приједлог за поништавање Јавног конкурса за избор и именовање 

директора јавних установа чији је оснивач Општина Фоча, 
64. Приједлог за поништавање Јавног конкурса за избор и именовање чланова 

управних одбора јавних установа чији је оснивач Општина Фоча.  
 

У Информацији нису наведена питања:  

-  која су разматрана на Првој – конститутивној сједници (јануар), јер су 
представљала поступање Скупштине у складу са законским и другим прописима и 
нису могла бити везана за Програм рада Скупштине,  

-  која су била предвиђена у Програму рада Скупштине за 2020. годину, а која 
нису била предмет разматрања због неодржавања редовне сједнице у септембру 
2020. године, као и каснијег конституисања Скупштине у новом сазиву.  
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9.   Питања  која  нису  разматрана,  а  предвиђена  су  у  Програму  рада  
Скупштине  

 

Може се оцијенити да је Програм рада Скупштине за 2021. годину реализован 

у веома високом проценту. Од планиране 92 тачке, реализовано је 89 тачака. 
Постоје и питања која су предвиђена у овом програму, а нису разматрана на 

сједници Скупштине. Ова питања могу се дефинисати према планској динамици, 
редном броју и називу тачке из Програма рада Скупштине за 2021. годину, на начин 
као што слиједи:  

-  Приједлог програма уређења локалних и некатегорисаних путева за 2021. 

годину (март, тачка 5, Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено – 

комуналне послове), јер је његова тематика садржајно укључена у састав других 
програма просторног уређења, који су били предмет разматрања на Четвртој 
редовној сједници (март), 

-  Информација о истраживачким радовима налазишта руда олова и цинка на  
подручју Мјесне заједнице Челебићи и припремама за експлоатацију руде (мај, тачка 
41, Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у сарадњи са 
„Western mining“ d.o.o. Banja Luka), јер обрађивач ове информације није био у 
прилици да прикупи релевантне податке, 

-  Информација о стању у области физичке културе и спорта на подручју 
општине Фоча (јул, тачка 59, Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, у сарадњи са Савјетом за спорт и Спортским савезом општине Фоча), 

јер је тематика из ове информације, због своје сродности, претходно била обрађена у 
саставу других информација.  

 

 

10.   Буџетско  финансирање,  буџет  и  извршење  буџета  Општине  Фоча  

  

Скупштина је разматрала и усвојила одређене акте који се односе на буџет 
Општине за 2021. годину, као и извршење буџета Општине за 2020. и 2021. годину.  

 

На Трећој редовној сједници (фебруар), након разматрања Нацрта буџета 
Општине Фоча за 2021. годину, Скупштина је донијела закључак којим је 
прихватила Нацрт буџета Општине Фоча за 2021. годину и упутила га на јавну 
расправу и даљу процедуру, у складу са Законом о буџетском систему РС (већином 
гласова). Овим нацртом буџет Општине за 2021. годину је планиран у укупном 
износу од 11.850.000 КМ, што је на нивоу 2020. године, ако се изузму задужења која 
је Општина имала у 2020. години.  

 

На Четвртој редовној сједници (март / април), након разматрања Приједлога 
буџета Општине Фоча за 2021. годину, Скупштина је донијела Одлуку о усвајању 
Буџета Општине Фоча за 2021. годину, већином гласова, без уложених амандмана, 

који је планиран у укупном износу од 12.000.000 КМ.  

У оквиру посебне тачке дневног реда, Скупштина је донијела Одлуку о 
извршењу Буџета Општине Фоча за 2021. годину (већином гласова). 

 

На Петој редовној сједници (април), након разматрања Извјештаја о 
извршењу буџета Општине Фоча за 2020. годину, Скупштина је донијела Одлуку о 
усвајању Извјештаја о извршењу буџета Општине Фоча за 2020. годину (већином 
гласова). 

У оквиру посебне тачке дневног реда, након разматрања извјештаја 
Начелника Општине, Скупштина је донијела закључак којим је усвојила Извјештај 
Начелника Општине о трошењу буџетске резерве из Буџета Општине Фоча у 2020. 

години (већином гласова).  
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На Осмој редовној сједници (септембар), након разматрања полугодишњег 
извршења Буџета Општине Фоча за 2021. годину, Скупштина је донијела закључак 
којим је усвојила Извјештај о извршењу Буџета Општине Фоча за период јануар – 

јун 2021. године (већином гласова).   
У оквиру посебне тачке дневног реда, Скупштина је разматрала Нацрт 

ребаланса Буџета Општине Фоча за 2021. годину, због потребе уравнотежења 
буџетских прихода, који су, у односу на усвојени Буџет, већи за 900.000 КМ. Након 
окончане расправе, Скупштина је донијела закључак којим је прихватила Нацрт 
ребаланса Буџета Општине Фоча за 2021. годину и упутила га на јавну расправу и 
даљу процедуру, у складу са Законом о буџетском систему РС. 

 

На Деветој редовној сједници (новембар), након разматрања Приједлога 
ребаланса буџета Општине Фоча за 2021. годину, Скупштина је донијела Одлуку о 
усвајању Ребаланса буџета Општине Фоча за 2021. годину (већином гласова), којом 
је утврђен Ребаланс буџета Општине за 2021. годину у износу од 13.000.000 КМ. 

У оквиру посебне тачке дневног реда, Скупштина је разматрала Нацрт буџета 
Општине Фоча за 2022. годину. Након окончане расправе, Скупштина је донијела 
закључак којим је прихватила Нацрт буџета Општине Фоча за 2022. годину и 
упутила га на јавну расправу и даљу процедуру, у складу са Законом о буџетском 
систему РС (већином гласова). 

 

На Десетој редовној сједници (децембар), након разматрања Приједлога 
буџета Општине Фоча за 2022. годину, Скупштина је донијела Одлуку о усвајању 
Буџета Општине Фоча за 2022. годину (већином гласова).  

Приједлог буџета је био већи за 200.000 КМ у односу на Нацрт буџета, тако 
да планирана буџетска средства износе укупно 12.900.000 КМ.  

У току расправе, Куб одборника СДС-а и одборник Уједињене Српске су на 
Приједлог буџета уложили четири амандмана, који су били предмет изјашњавања, 
али нису прихваћени од стране Скупштине.  

У оквиру посебне тачке дневног реда, Скупштина је донијела Одлуку о 
извршењу Буџета Општине Фоча за 2022. годину (већином гласова). 

 

 

11.   Задуживање  Општине  Фоча   
  

На Петој редовној сједници (април), Скупштина је разматрала Информацију о 
кредитном задужењу Општине Фоча.  

 

У току 2021. године Скупштина није доносила одлуке о задуживању 
Општине.  

 

 

12.   Економски  планови,  планови  развоја,  инвестициони  програми   

  

У оквиру овлашћења и надлежности за доношење и усвајање економских 
планова, планова развоја, инвестиционих и других програма и планова рада 
Општинске управе, Скупштина је усвојила сљедеће акте.  

 

На Четвртој редовној сједници (март / април), Скупштина је усвојила План 
рада Општинске управе Општине Фоча за 2021. годину (већином гласова). 

 

На Шестој редовној сједници (јун), након спроведене расправе и разматрања 
достављеног радног материјала, у оквиру посебних тачака дневног реда, Скупштина 
је донијела закључке којим је усвојила сљедеће акте:  
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-  Стратегија развоја локалних путева и улица у насељу на подручју општине 
Фоча за период 2020 – 2029. године, након спроведене јавне расправе и разматрања 
приједлога акта (једногласно), 

-  Нацрт стратегије развоја социјалног становања општине Фоча за период 
2021 – 2030. године, који је упућен на јавну расправу (већином гласова), 

-  Извјештај о реализацији Стратегије интегрисаног развоја општине Фоча за 
2020. годину (већином гласова).  

У оквиру посебне тачке дневног реда, Скупштина је разматрала Информацију 
о реализацији Стратегије руралног развоја општине Фоча за 2020. годину.  

 

На Седмој редовној сједници (јул), Скупштина је донијела закључак којим је 
усвојила Стратегију развоја социјалног становања општине Фоча за период 2021 – 

2030. године (већином гласова). 
 

На Осмој редовној сједници (септембар), Скупштина је донијела Одлуку о 
приступању изради Стратегије о безбједности друмског саобраћаја општине Фоча за 
период 2022 – 2031. године (једногласно). 

 

 

13.   Просторни  и  урбанистички  планови  и  програми,  Програм  
уређења грађевинског  земљишта  и  спроведбени  документи  просторног  
уређења  
  

У оквиру овлашћења и надлежности за доношење развојних, просторних и 
урбанистичких планова и програма, програма уређења грађевинског земљишта, као 
и одлука и других аката као спроведбених докумената просторног уређења, 
Скупштина је усвојила сљедеће акте:    

-  Одлука о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана 
„Хум – Шћепан  Поље“ (шеста одлука о приступању изради измјена и допуна дијела 
Плана, Трећа редовна сједница, фебруар, једногласно), 

-  Одлука о усвајању Приједлога Регулационог плана Индустријске зоне 
„Брод на Дрини“ Фоча и измјена дијела Регулационог плана „Брод на Дрини“ Фоча 
(Трећа редовна сједница, фебруар, већином гласова), 

-  Одлука о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана 

„Центар I“ Фоча (Шеста редовна сједница, јун, једногласно), 
-  Одлука о приступању изради плана парцелације за Пословну зону Ливаде, у 

Фочи (Седма редовна сједница, јул, једногласно),  
-  Одлука о приступању изради регулационог плана за дио насеља Доње Поље 

– Студентски дом број 2. (Седма редовна сједница, јул, једногласно), 
-  Одлука о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана 

„Душаново“ (Седма редовна сједница, јул, једногласно), 
-  Одлука о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана 

„Брод на Дрини“ Фоча (шеста измјена, Осма редовна сједница, септембар, 
једногласно), 

-  Одлука о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана 
„Хум – Шћепан Поље“ (седма одлука, Девета редовна сједница, новембар, 
једногласно), 

-  Одлука о усвајању Приједлога измјена и допуна дијела Регулационог плана 
„Центар 1“ (пета одлука, Девета редовна сједница, новембар, једногласно).  

 

На Четвртој редовној сједници (март / април), након разматрања приједлога 
годишњих програма за 2021. годину, поступајући у оквиру посебних тачака дневног 
реда, Скупштина је донијела сљедеће програмске акте:  
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- Програм уређења грађевинског земљишта за 2021. годину (већином 
гласова),  

-  Програм коришћења средстава заједничке комуналне потрошње за 2021. 

годину (већином гласова), 
- Програм утрошка средстава од шумских сортимената за 2021. годину 

(већином гласова), 
- Програм утрошка средстава од концесионих накнада за 2021. годину 

(већином гласова), 
-  Програм утрошка средстава од водних накнада за 2021. годину (већином 

гласова).  
 

 На Петој редовној сједници (април), Скупштина је разматрала извјештаје о 
реализацији годишњих програма за 2020. годину у области просторног уређења. 
Након спроведене расправе, поступајући у оквиру посебних тачака дневног реда, 
Скупштина је донијела закључке којим је усвојила:  

-  Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2020. 
годину (већином гласова),  

-  Извјештај о утрошку средстава заједничке комуналне потрошње за 2020. 

годину (већином гласова), 

-  Извјештај о реализацији Програма уређења локалних и некатегорисаних 
путева за 2020. годину (већином гласова),  

-  Извјештај о утрошку намјенских средстава од накнаде по основу продаје 
шумских сортимената у 2020. години (већином гласова), 

- Извјештај о утрошку средстава од концесионих накнада за 2020. годину 
(већином гласова), 

-  Извјештај о утрошку средстава од водних накнада за 2020. годину (већином 
гласова).  

 

 

14.   Одлуке  о  комуналним  и  другим  таксама  и  другим  јавним  
приходима  
  

У оквиру овлашћења и надлежности за доношење одлука о комуналним 
таксама, накнадама и другим јавним приходима, Скупштина је, након разматрања 
достављених приједлога, донијела сљедеће одлуке:  

-  Одлука о висини вриједности непокретности на територији општине Фоча 

по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2021. години (Друга 
редовна сједница, јануар, већином гласова), 

-  Одлука о висини стопе пореза на непокретности на територији општине 
Фоча у 2021. години (Друга редовна сједница, јануар, већином гласова), 

-  Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1 m
2
 корисне 

површине стамбеног и пословног простора на подручју општине Фоча (Четврта 
редовна сједница, март / април, већином гласова), 

-  Одлука о утврђивању просјечних јединичних цијена радова комуналне и 
друге јавне инфраструктуре и уређењу јавних површина у 2020. години (Четврта 
редовна сједница, март / април, већином гласова), 

-  Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског 

земљишта за 2021. годину (Четврта редовна сједница, март/април, већином гласова), 
-  Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама (Четврта 

редовна сједница, март / април, већином гласова),  
- Одлука о административним таксама (Седма редовна сједница, јул, 

једногласно), 
-  Одлука о отпису ненаплативих потраживања са 30. 11. 2021. године (Десета 

редовна сједница, децембар, једногласно).  
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15.   Располагање,  управљање  и  прибављање  имовине  Општине  Фоча   
  

У оквиру овлашћења и надлежности за располагање, управљање и 
прибављање имовине Општине, Скупштина је предузимала активности и доносила 
одлуке које су биле инициране на захтјев заинтересованих странака или на приједлог 
Наченика Општине, по службеној дужности, којим су разматрана сљедећа питања:   

а)  куповина непокретности,  
б)  продаја грађевинског земљишта и других непокретности,  

в)  закуп грађевинског земљишта и других непокретности.  
 

а)   Куповина  непокретности   
  

На Трећој редовној сједници (фебруар), Скупштина је донијела Одлуку о 
куповини непокретности – земљишта означеног као к.ч. бр. 88/2, 100/2, 104/2, 105/3, 
121/2, 123/2 и 124/2, к.о. Фоча (већином гласова). 

У току расправе констатовано је да се ова одлука доноси за потребе 
рјешавања имовинско – правних односа приликом изградње паркинг простора и 
саобраћајнице од Универзитетске болнице Фоча до Медицинског факултета Фоча. 

 

На Шестој редовној сједници (јун), Скупштина је донијела Одлуку о 
куповини непокретности у Улици Немањиној, у Фочи, означене као к.ч. број: 1035/5, 
уписана у Лист непокретности број: 65/0, к.о. Фоча (већином гласова).  

У питању је куповина гараже, која је уклоњена, чији је власник Ваљевчић 
Нусрета, из Горажда, коју је наслиједила од оца Бајрактаревић Ахма, према процјени 
ангажованог судског вјештака, због привођења Регулационог плана Центар I својој 
намјени, јер је на предметној локацији предвиђена изградња паркинга. 

 

 

б)   Продаја  грађевинског  земљишта  и  других  непокретности  

  

На Трећој редовној сједници (фебруар), Скупштина је донијела Одлуку о 
измјени Одлуке о расписивању јавног надметања – лицитације за продају 
непокретности – стана, у Сарајеву, улица Трг ЗАВНОБИХ, број 33. (већином 
гласова).  

У току расправе констатовано је да је Одлуку о расписивању јавног 
надметања – лицитације за продају непокретности – стана у Сарајеву, у Улици Трг 

ЗАВНОБИХ број 33. донијела Скупштина из претходног сазива, на 38. редовној 
сједници (јун 2020. године, већином гласова). 

 

На Шестој редовној сједници (јун), Скупштина је донијела Одлуку о продаји 

неизграђеног грађевинског земљишта, означеног као к.ч. број: 339/5, уписано у Лист 
непокретности број: 327/3, к.о. Фоча, путем непосредне погодбе (једногласно).  

Предмет продаје је парцела у власништву Општине Фоча, која се налази уз 
парцелу означену као к.ч. број: 339/5, чији је власник Вуковић Слава, из насеља 
Рјечица, на којој је саграђен пословни објекат, која је показала интересовање за 
куповину предметне локације ради докомплетирања парцеле. 

 

 

в)   Закуп  грађевинског  земљишта  и  других  непокретности  
 

На Десетој редовној сједници (децембар), Скупштина је донијела Одлуку о 

расписивању јавног надметања – лицитације за издавање у закуп Планинарског дома 
у Фочи (већином гласова). 
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16.   Јавне  установе  и  предузећа  чији  је  оснивач  Општина  Фоча   
  

Сходно утврђеној надлежности, према Закону о систему јавних служби, 
Скупштина је: 

-  разматрала годишње извјештаје о раду и пословању за 2020. годину јавних 
установа чији је оснивач Општина Фоча,  

-  давала сагласност на програме рада ових јавних установа за 2021. годину, 
-  доносила одређене акте у вези рада и функционисања, односно обављања 

пословних дјелатности јавних установа, према указаној потреби. 

 

На Трећој редовној сједници (фебруар), Скупштина је разматрала годишњи 
извјештај о раду и пословању Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за 
2019/2020. годину и Програм рада ове јавне установе за 2020/2021. годину. Након 
окончане расправе и посебног изјашњавања о предметним материјалима, Скупштина 
је донијела закључке којим је:  

-  усвојила Извјештај о раду Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ 

Фоча за 2019/2020 годину (једногласно), 
-  дала сагласност на Програм рада Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова 

Змај“ Фоча за 2020/2021. годину (једногласно).  
 

На Четвртој редовној сједници (март / април), Скупштина је, једногласно, 
донијела Одлуку о измјенама Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању Дјечијег 
вртића „Чика Јова Змај“ Фоча, којом је извршено усаглашавање фактичког стања 
због промјене сједишта ове јавне установе које се налази у згради новог објекта, у 
Доњем Пољу, и услова за упис промјене сједишта у судски регистар.  

Након разматрања годишњих извјештаја о раду и пословању јавних установа 
чији је оснивач Општина Фоча, у оквиру посебних тачака дневног реда, Скупштина 
је, након посебног изјашњавања о достављеним извјештајима, донијела закључке 

којим је усвојила извјештаје о раду и пословању за 2020. годину за јавне установе:  
-  Центар за културу и информисање Фоча (једногласно), 

-  Јавна здравствена установа Дом здравља Фоча (једногласно), 

-  Јавна установа Центар за социјални рад Фоча (већином гласова). 

Скупштина није усвојила извјештаје о раду и пословању за 2020. годину за 
јавне установе:  

-  Јавна установа Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча (већином гласова), 

-  Јавна установа Туристичка организација Општине Фоча (већином гласова). 
Након разматрања годишњих програма рада за 2021. годину јавних установа 

чији је оснивач Општина, у оквиру посебних тачака дневног реда, Скупштина је, 
након посебног изјашњавања о достављеним програмима рада, донијела закључке 

којим је дала сагласност на програме рада за 2021. годину за јавне установе: 
-  Центар за културу и информисање Фоча (једногласно), 

-  Јавна здравствена установа Дом здравља Фоча (једногласно), 

-  Јавна установа Центар за социјални рад Фоча (већином гласова). 

Скупштина није дала сагласност на програм рада за 2021. годину за јавне 
установе:   

-  Јавна установа Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча (већином гласова), 

-  Јавна установа Туристичка организација Општине Фоча (већином гласова). 
Поводом неусвајања годишњих извјештаја о раду и пословању и програма 

рада за ЈУ Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча и ЈУ Туристичка организација Општине 
Фоча, на приједлог предсједника Скупштине, Скупштина је, поступајући у оквиру 
предметних тачака дневног реда, већином гласова, донијела закључке којим је 
покренула поступак разрјешења директора и чланова Управног одбора ових јавних 
установа, прије истека трајања мандата, по наведеном основу, уз задужење 
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надлежних органа Општине Фоча и радних тијела Скупштине о предузимању 
потребних радњи и активности у оквиру предвиђених надлежности.  

Приликом разматрања разрјешења и избора и именовања вршиоца дужности 
директора ЈЗУ „Апотека Фоча“ Фоча, на приједлог Начелника Општине, Скупштина 

је, једногласно, донијела закључак о задужењима органа ове јавне установе и изради 
аката, који ће бити предмет разматрања на наредној сједници Скупштине. 

 

На Петој редовној сједници (април), Скупштина је, у оквиру јединствене 
тачке дневног реда, разматрала: Извјештај о раду и пословању Јавне здравствене 
установе „Апотека Фоча“ Фоча за 2020. годину и План санације и пословања Јавне 
здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча, у складу са закључком Скупштине са 
претходне, Четврте редовне сједнице (март / април). 

Након спроведене расправе у вези достављених материјала, Скупштина је 
донијела закључак којим није усвојила Извјештај о раду и пословању ЈЗУ „Апотека 
Фоча“ Фоча у периоду 01. 01. – 31. 12. 2020. године (једногласно).  

Након разматрања Плана санације и пословања Јавне здравствене установе 
„Апотека Фоча“ Фоча, у којој расправи су учествовали и директори ове јавне 
установе из претходних мандата (Снежана Малиш и Радмила Павловић), као и 
актуелни в.д. директор Иван Видојевић и предсједник Управног одбора Сенка 
Милић, Скупштина је донијела три закључка којим је заузет став у вези:  

- ангажовања истражних органа и утврђивања постојања евентуалне 
одговорности у ЈЗУ „Апотека Фоча“ Фоча (већином гласова), 

-  израде репрограма обавеза, проналажења стратешких партнера и санације  
финансијског стања и пословања ове јавне установе (једногласно), 

-  образовања Анкетног одбора, са одређеним задацима (већином гласова). 

 

На Осмој редовној сједници (септембар), Скупштина је разматрала годишњи 
извјештај о раду и пословању Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за 
2020/2021. годину и Програм рада ове установе за 2021/2022. годину. Након 
окончане расправе и посебног изјашњавања о предметним материјалима, Скупштина 
је донијела закључке којим је:  

-  усвојила Извјештај о реализацији Годишњег програма рада Јавне установе 
Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за период 2020/21 годину (већином гласова), 

-  дала сагласност на Годишњи програм рада Јавне установе Дјечији вртић 
„Чика Јова Змај“ Фоча за период 2021/22. годину (једногласно). 
  

 

17.   Награде  и  признања  Општине  Фоча   

  

Скупштина је спроводила планске активности у вези додјељивања награда и 
признања Општине заслужним појединцима, колективима и другим субјектима.  

У складу са планским активностима, предсједник Скупштине је, дана 23. 

фебруара 2021. године, објавио Позив за достављање приједлога за додјелу награда и 
признања Општине Фоча за 2021. годину.   

Достављено је 14 приједлога од стране различитих предлагача, у складу са 
Одлуком о утврђивању награда и признања Општине Фоча („Службени гласник 
Општине Фоча“, број 2/16).  

Начелник Општине је доставио приједлог да се новчана награда додијели 
најбољим студентима и ученицима генерације за школску 2019/20. годину, која се 
односи на образовне установе са подручја Општине: Медицински факултет, 

Богословски факултет, Средњошколски центар, Средња православна богословија, 

Основна школа „Свети Сава“, Основна школа „Веселин Маслеша“ и Основна 
музичка школа.  
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На писани допис и захтјев Начелника Општине, наведене образовне установе 
су доставиле своје приједлоге са именима, образложењем и биографијом кандидата, 

тако да је питање избора ученика генерације остављено образовним установама, које 
су о томе одлучивале према својим критеријумима.  

Достављене приједлоге разматрала је Комисија за награде и признања, која је 
одржала двије сједнице, након чега је утврдила Приједлог одлуке о додјели награда 
и признања Општине Фоча за 2021. годину, који је достављен Скупштини на 
разматрање и одлучивање. У прилогу овог приједлога одлуке достављен је и 
Извјештај о приједлозима за награде и признања Општине Фоча за 2021. годину, у 
којем су обухваћени сви достављени приједлози, као и коначан приједлог Комисије 
за награде и признања са образложењем.     

Приједлог одлуке о додјели награда и признања Општине Фоча за 2021. 

годину разматран је на Петој редовној сједнци (април).  
У односу на свој достављени приједлог, Комисија за награде и признања је, 

на сједници, у току расправе, кориговала приједлог:  

-  за ученика генерације Средње православне богословије у Фочи у школској 
2019/2020. години (Горан Брборић), у складу са накнадно достављеним приједлогом 
Српске православне богословије (Никола Гаврић),  

-  за Повељу Општине (Мирослав Вујичић, постојале су сметње, у складу са 
Одлуком о утврђивању награда и признања Општине Фоча, према којој се награде и 
признања не могу додијелити лицу које је изабрани представник и носилац 
извршних функција на свим нивоима власти у БиХ и РС, као посланику у Народној 
скупштини РС и директору Завода за запошљавање РС), за коју је предложена Јавна 
установа Завод за запошљавање Републике Српске.  

 

Након окончане расправе и посебног изјашњавања о сваком од достављених 
приједлога, за сваку врсту награде, Скупштина је донијела Одлуку о додјели награда 

и признања Општине Фоча за 2021. годину, којом су награђена сљедећа лица.  
  

1)  ПОВЕЉА  ОПШТИНЕ  ФОЧА: 
ЈАВНА УСТАНОВА  ЗАВОД  ЗА  ЗАПОШЉАВАЊЕ  РЕПУБЛИКЕ  СРПКЕ, 

за значајан допринос и солидарност у реализацији пројеката од општег значаја и 
важности за Општину Фоча (већином гласова), 

 

2)  ЗАХВАЛНИЦА  ОПШТИНЕ  ФОЧА: 
1. Др  РОСАНА  ШОБАН  и  МАРТИНА  АНТИЋЕВИЋ, за исказану 

храброст, солидарност и пожртвованост у спасавању људског живота (једногласно),  
2. ЗВЈЕЗДАНА  КУЛИЋ, за исказану предузимљивост и креативност у 

предшколском образовању дјеце и очувању традицијских вриједности (већином 
гласова),  

3.  HELGA  FUCHS, за исказану солидарност, спремност и посебан допринос 
у хуманитарном раду (већином гласова),  

4.  ОПШТА  БОЛНИЦА  „ДР  ЛАЗА  К.  ЛАЗАРЕВИЋ“  ШАБАЦ, за исказану 
солидарност у пружању здравствених услуга (једногласно),  

5.  ОПШТА  БОЛНИЦА  ЛОЗНИЦА, за исказану солидарност у пружању 
здравствених услуга (једногласно),  

 

3)  НОВЧАНА  НАГРАДА  –  диплома, са новчаном наградом у износу од 
500,00 КМ: 

1.  РАНКО  ИКОНИЋ, за исказану храброст, солидарност и пожртвованост у 
спасавању људских живота (једногласно),  

2. ДЕЈАН СТАНКОВИЋ, за изузетне резултате у области образовања 
(једногласно),  
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3.  ВЛАДИМИР  МИЛАНОВИЋ, за посебан допринос у области умјетничког 
рада и стваралаштва (већином гласова),  

4. РАДОМИР ВРЕЋО И РАДА ВРЕЋО, за исказану храброст и 
пожртвованост у спасавању људског живота (једногласно),  

5.  ИСИДОРА  АРСЕНОВИЋ, најбољи студент из општине Фоче за успјех 
остварен током студија за академску 2019/2020. годину (већином гласова),  

6.  ЈЕЛЕНА КВОЧКА, најбољи студент Медицинског факултета Фоча за 
академску 2019/2020. годину (једногласно),  

7.  ДАРКО  КРСМАН, најбољи студент Православног богословског факултета 
„Свети Василије Острошки“ Фоча за академску 2019/2020. годину (једногласно),  

8. ЂОРЂЕ МИЛАНОВИЋ, ученик генерације Јавне установе Средњошколски 

центар Фоча за школску 2019/2020. годину (једногласно),  

9.  НИКОЛА  ГАВРИЋ, ученик генерације Средње православне богословије 

„Светог Петра Дабробосанског“ Фоча за школску 2019/2020. годину (једногласно),  

10.  РАСТКО  СТАНКОВИЋ, најбољи ученик Јавне установе Основна школа 
„Свети Сава“ Фоча за школску 2019/2020. годину (једногласно),  

11. ЈОВАН  ОБРЕНОВИЋ, најбољи ученик Јавне установе Основна школа 
„Веселин Маслеша“ Фоча за школску 2019/2020. годину (једногласно),  

12. АНА МАРИЈА ИВАНОВИЋ, најбољи ученик Јавне установе Основна 
музичка школа Фоча за школску 2019/2020. годину (једногласно).   

 

 

18.   Остале  одлуке  Скупштине  
 

Уважавајући овлашћења и надлежности за одлучивање и креирање политике 
Општине и у другим областима привредног и друштвено – политичког живота и 
локалне самоуправе, Скупштина је, након разматрања приједлога одлука, донијела 
сљедеће одлуке: 

-  Одлука о усвајању „Платформе за мир“ (Трећа редовна сједница, фебруар, 
једногласно), 

-  Одлука о платама функционера Општине Фоча (Четврта редовна сједница, 

март / април, већином гласова), 
-  Одлука о одборничкој накнади одборницима и члановима радних тијела 

Скупштине Општине Фоча (Четврта редовна сједница, март / април, већином 
гласова), 

-  Одлука о расписивању избора за избор чланова савјета мјесних заједница на 

подручју општине Фоча (Седма редовна сједница, јул, једногласно), 
-  Одлука о братимљењу Општине Фоча са Општином Херцег Нови (Десета 

редовна сједница, децембар, једногласно). 
 

 

19.   Народна  скупштина  РС,  Влада  РС,  Централна  изборна  комисија  
БиХ  и  остали  државни  органи  
  

У току 2021. године Скупштина је, према указаним потребама, остваривала 
одређену сарадњу и преписку са Народном скупштином Републике Српске, Владом 
Републике Српске, ресорним министарствима, као и другим органима, службама и 
радним тијелима вишег степена надлежности, с којим је остварена одговарајућа 
кореспонденција и преписка у вези позивања на сједнице Скупштине (Прва посебна 
сједница) или достављања одговарајућих одлука и закључака Скупштине, ради 
упознавања са њиховим садржајем и њихове реализације. 

 

Скупштина је остварила комуникацију са Централном изборном комисијом 
Босне и Херцеговине у вези рјешавања одређених статусних питања, као што су:  
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-  престанак мандата одборника Скупштине, по разним основима (Споменко 
Стојановић, Оливера Елез, Вељко Марић, Весна Рашевић, Слађана Костовић 
Благојевић), 

-  додјела замјенског мандата сљедећем квалификованом кандидату са листе 
политичког субјекта, као новом одборнику Скупштине (Сребренко Кунарац, 
Драгослав Станојевић, Мирослав Авдаловић, Татјана Шифорија, Хелена Владичић), 

-  давање сагласности на акте Скупштине о разрјешењу чланова Општинске 
изборне комисије Фоча по основу истека мандата (Бранимир Радовић), 

-  давање сагласности на акте Скупштине о избору и именовању чланова 
Општинске изборне комисије Фоча (Бранимир Радовић), 

-  давање сагласности на акте Скупштине о избору и именовању предсједника 
Општинске изборне комисије Фоча (Виде Вуковић). 

 

 

20.   Извјештај  о  раду  и  Програм  рада  Начелника  Општине  Фоча 

 

Скупштина је разматрала извјештаје о раду и програм рада Начелника 
Општине, па је, након спроведене расправе, донијела закључке којим је усвојила 
сљедеће акте:  

-  Програм рада Начелника Општине Фоча за 2021. годину (Четврта редовна 
сједница, март / април, већином гласова),  

-  Извјештај Начелника Општине о раду у органима предузећа која обављају 
комуналне дјелатности за 2020. годину (Пета редовна сједница, април, већином 
гласова),  

-  Извјештај о реализацији годишњег Плана рада Општинске управе Општине 
Фоча за 2020. годину (Шеста редовна сједница, јун, већином гласова). 

 

 

21.   Оглашавање  упражњених  позиција,  избори  и  именовања          

  

У оквиру овлашћења и надлежности за избор и именовање, односно 
разрјешење, Скупштина је спроводила одређене радње и активности и доносила 
одговарајуће акте који се односе на сљедеће позиције:  

а)  оглашавање упражњених позиција,  
б)  функционери Општине,  

в)  стална радна тијела Скупштине, 
г)  повремена радна тијела Скупштине, 
д)  руководећи општински службеници Општинске управе, 
ђ)  директори јавних установа чији је оснивач Општина, 

е)  чланови управних одбора јавних установа чији је оснивач Општина, 

ж)  чланови Општинске изборне комисије Фоча, 
з)  чланови школских одбора јавних образовних установа, 
и)  друге позиције.  
 

а)   Оглашавање  упражњених  позиција  
 

За потребе оглашавања упражњених позиција, Скупштина је донијела 
сљедеће акте:  

-  Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара 

Скупштине Општине Фоча (Трећа редовна сједница, фабруар, једногласно),  
-  Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање начелника 

одјељења Општинске управе Општине Фоча (Трећа редовна сједница, фабруар, 
једногласно),  



32 

 

-  Одлука о објављивању јавног огласа за избор и именовање једног члана 

Општинске изборне комисије Фоча (Трећа редовна сједница, фабруар, једногласно),  
-  Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора 

Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча (Четврта редовна сједница, март / 

април, већином гласова), 
-  Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора 

Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча (Осма редовна сједница, септембар, 
једногласно), 

-  Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора 
Центра за културу и информисање Фоча (Осма редовна сједница, септембар, 
једногласно), 

-  Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора 
Јавне установе Центар за социјални рад Фоча (Осма редовна сједница, септембар, 
једногласно), 

-  Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора 
Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча (Осма редовна сједница, 
септембар, једногласно), 

-  Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова 
Управног одбора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча (Осма редовна 
сједница, септембар, једногласно), 

-  Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова 
Управног одбора Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча (Осма 
редовна сједница, септембар, једногласно), 

-  Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова 
Управног одбора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча (Девета редовна 
сједница, новембар, једногласно), 

-  Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова 
Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча (Девета редовна 
сједница, новембар, једногласно), 

-  Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова 
Управног одбора Центар за културу и информисање Фоча  (Девета редовна сједница, 
новембар, једногласно). 

 

На Десетој редовној сједници (децембар), на приједлог Начелника Општине, 
који је инициран приједлогом Комисије за избор, поступајући у оквиру посебних 
тачака дневног реда, Скупштина је донијела: 

-  Закључак којим је поништен Јавни конкурс за избор и именовање директора 
јавних установа чији је оснивач Општина Фоча, складу са Приједлогом Комисије за 
избор, уз налог да се поново распише јавни конкурс за избор и именовање директора 
јавних установа: Центар за културу и информисање Фоча, ЈУ Центар за социјални 
рад Фоча, ЈУ Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча и ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ 

Фоча, као и за ЈЗУ „Апотека Фоча“ Фоча јер у поступку првог оглашавања није било 
пријављених кандидата (већином гласова), 

-  Закључак којим је поништен Јавни конкурс за избор и именовање чланова 
управних одбора јавних установа чији је оснивач Општина Фоча, у складу са 
Приједлогом Комисије за избор, уз налог да се поново распише јавни конкурс за 
избор и именовање чланова управних одбора јавних установа: ЈУ Музеј „Стара 
Херцеговина“ Фоча и ЈУ Туристичка организација Општине Фоча (већином гласова). 

 

б)   Функционери  Општине  Фоча   

  

На Првој – конститутивној сједници (јануар), разматрано је питање 
разрјешења функционера Општине које бира Скупштина.  
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Скупштина је, једногласно, донијала рјешења којим су, по основу истека 
мандата, разријешени функционери Општине: 

-  ИЗЕТ  СПАХИЋ, предсједник Скупштине, 

-  СИЛВАНА  ВУКОВИЋ, потпредсједник Скупштине, 

-  ЗОРАН  ЕЛЕЗ, замјеник Начелника Општине.  

 

У оквиру посебних тачака дневног реда, извршен је избор функционера 
Општине из надлежности Скупштине, у новом мандату 2020 – 2024. године, након 
спроведеног поступка предлагања кандидата и тајног гласања, који је спровела 
Комисија за спровођење поступка тајног гласања. 

Након спроведеног поступка ибора предсједника Скупштине, у којем је 
предложен један кандидат, Скупштина је, већином гласова, извршила избор 
предсједника Скупштине, на коју функцију је изабран СРЂАН  ДРАШКОВИЋ, 

одборник Демократског савеза – ДЕМОС.  
У поступку тајног гласања, уручено је 25 гласачких листића, „за“ је гласало 

17 одборника, није било гласова „против“, док је било осам празних, неозначених 
гласачких листића, који су оцијењени као неважећи. 

 

У поступку избора потпредсједника Скупштине, за кандидате су предложени:  

Дејан Павловић и Душан Бодирога, који је прије израде гласачких листића одустао 
од кандидатуре.  

Након спроведеног избора, Скупштина је, већином гласова, извршила избор 
потпредсједника Скупштине, на коју функцију је изабран ДЕЈАН  ПАВЛОВИЋ, 
одборник Савеза независних социјалдемократа – СНСД – Милорад Додик.  

У поступку тајног гласања, уручено је 25 гласачких листића, „за“ је гласало 
20 одборника, „против“ је гласало пет одборника, није било неважећих гласова.  

 

У поступку избора замјеника Начелника Општине, у складу са Законом о 
локалној самоуправи, Начелник Општине је доставио приједлог да се на ову 
функцију изабере Весна Рашевић.  

Није прихваћена сугестија одборника Изета Спахића и Странке демократке 
акције да се за избор предложи одборник Изет Спахић. 

Након спроведеног избора, Скупштина је, већином гласова, извршила избор 
замјеника Начелника Општине, на коју функцију је изабрана ВЕСНА  РАШЕВИЋ, 
одборница Савеза независних социјалдемократа – СНСД – Милорад Додик. 

У поступку тајног гласања, уручена су 24 гласачка листића, „за“ је гласало 18 
одборника, „против“ је било шест одборника, није било неважећих гласова. 

 

У току 2021. године Скупштина није била у прилици да одлучује о промјени 
статусних питања функционера Општине, тако да су функционери, изабрани у 
поступку конституисања Скупштине, у континуитету обављали своје функције. 

 

в)   Стална  радна  тијела  Скупштине  
 

На Првој – конститутивној сједници (јануар), извршено је разрјешење 
чланова сталних радних тијела Скупштине из претходног сазива 2016 – 2020. године, 
по основу истека мандата. Сва рјешења у вези разрјешења сталних радних тијела по 
наведеном основу су донијета једногласно: 

1)  Комисија за избор и именовање: Срђан Драшковић, Горан Милић, Оливера 
Елез, Душан Бодирога и Изет Спахић, 

2)  Комисија за статутарна питања и прописе: Светислав Ковачевић, Момчило 
Станушић, Жарко Тодовић, Миладин Ћаласан и Брана Станковић, 

3) Комисија за буџет и финансије: Милош Милић, Силвана Вуковић, Изет 
Спахић, Драгана Ивановић и Рајко Драгичевић,  
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4) Комисија за мјесне заједнице: Милан Вукадиновић, Ранко Стојановић, 
Сребренко Кунарац, Ферид Бегановић и Горан Пејовић,  

5) Комисија за заштиту околине, културног и природног наслијеђа: Дејан 
Павловић, Младен Кулић и Бојан Паприца, 

6) Комисија за награде и признања: Дејан Павловић, Никола Перишић и 
Милан Вуковић, 

7) Комисија за вјерска питања: Мирослав Ристановић, Душан Бодирога и 
Шериф Халиловић, 

8) Комисија за младе: Милан Вукадиновић, Никола Вуковић, Шериф 
Халиловић, Стефан Милановић и Данко Михајловић, 

9) Комисија за праћење статуса пензионера: Милош Милић, Радисав 

Станојевић и Милутин Вујичић, 
10) Одбор за кодекс понашања: Никола Вуковић, Душан Бодирога, Ранко 

Стојановић, Миломир Марковић и Данило Михајловић, 
11) Одбор за друштвени надзор и представке: Горан Милић, Мирослав 

Ристановић, Сребренко Кунарац, Горан Кујунџић и Младен Чанчар, 
12)  Одбор за равноправност полова: Силвана Вуковић, Оливера Елез и Весна 

Бодирога, 
13) Одбор за регионалну и међународну сарадњу: Срђан Драшковић, 

Светислав Ковачевић, Изет Спахић, Александар Пљеваљчић и Вукан Станковић, 
14)  Одбор за здравље: Горан Милић, Момчило Станушић, Никола Перишић, 

Иван Видојевић и Снежана Радовић, 
15) Савјет за спорт: Иван Видојевић, Огњен Бодирога, Душко Рашевић, 

Миодраг Обреновић и Кенан Пилав, 
16)  Савјет за културу: Светислав Ковачевић, Срђан Драшковић, Момчило 

Станушић, Бранка Драгичевић и Енвер Шадинлија,  
17)  Савјет потрошача: Мирослав Ристановић, Никола Перишић, Драгослав 

Станојевић, Мирослав Авдаловић и Милена Ковач.  
Након извршених консултација са представницима политичких субјеката, 

Скупштина је, већином гласова, на приједлог Радног предсједништва, извршила 
избор чланова Комисије за избор и именовање, у саставу: Радмил Марић, Милан 
Николић, Миливоје Достић, Немања Лазовић и Гордан Мастило. 

Комисија за избор и именовање је, из реда својих чланова, извршила избор 
предсједника и замјеника предсједника. За предсједника Комисије изабран је Радмил 
Марић, док је за замјеника предсједника изабран Миливоје Достић. 

 

На Трећој редовној сједници (фебруар), на приједлог Комисије за избор и 
именовање, Скупштина је донијела рјешења којим је извршила избор чланова 
сталних радних тијела, према одговарајућој структури, у складу са Пословником 
Скупштине, у саставу:  

1) Комисија за статутарна питања и прописе: Милан Николић, Огњен 
Бодирога, Крсто Ивановић, Владимир Кулић и Миладин Ћаласан (већином гласова), 

2) Комисија за буџет и финансије: Милош Милић, Слађана Костовић 

Благојевић, Изет Спахић, Раденко Лазовић и Блашко Трифковић (већином гласова), 

3)  Комисија за мјесне заједнице: Миомир Бојат, Немања Лазовић, Драгослав 
Станојевић, Горан Пејовић и Александар Пљеваљчић (већином гласова), 

4)  Комисија за заштиту околине, културног и природног насљеђа: Дејан 
Павловић, Петар Елез и Борис Цицовић (већином гласова), 

5)  Комисија за награде и признања: Дејан Павловић, Миливоје Достић и 
Сребренко Кунарац ( једногласно), 

6)  Комисија за вјерска питања: Мирослав Авдаловић, Предраг Кунарац и 
Изет Спахић (једногласно), 

7)  Комисија за питања младих: Никола Вуковић, Душан Бодирога, Сања 

Дракул, Милица Живановић и Јована Крезовић (већином гласова), 
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8)  Комисија за праћење статуса пензионера: Милош  Милић, Симо Мојовић 
(представник Удружења пензионера) и Радојица Млађеновић (већином гласова), 

9) Одбор за кодекс понашања: Никола Вуковић, Снежана Голијанин, 
Мирослав Матовић, Вукан Станковић и Весна Бодирога (једногласно), 

10)  Одбор за друштвени надзор и представке: Миомир Бојат, Мирослав 
Авдаловић, Предраг Кунарац, Немања Лазовић и Милорад Костић (једногласно), 

11)  Одбор за равноправност полова: Татјана Шифорија, Душан Бодирога и 
Биљана Булатовић (једногласно), 

12)  Одбор за регионалну и међународну сарадњу: Огњен Бодирога, Крсто 
Ивановић, Изет Спахић, Марина Достић и Хелена Владичић (једногласно), 

13) Одбор за здравље: Радмил Марић, Снежана Голијанин, Мирослав 

Матовић, Максим Ковачевић и Младен Пејовић (већином гласова), 
14)  Савјет за спорт: Иван Видојевић, Љубиша Ивановић, Драгана Дракул, 

Споменка Попадић и Далибор Милановић (већином гласова),  
15)  Савјет за културу: Петар Елез, Слађана Костовић Благојевић, Крсто 

Ивановић, Јелана Чанчар и Снежана Глодић (већином гласова) и  
16)  Савјет потрошача: Сребренко Кунарац, Снежана Голијанин, Драгослав 

Станојевић, Мирослав Ристановић и Никола Елез (већином гласова). 
 

На Седмој редовној сједници (јул), након разматрања питања разјешења и 
избора нових чланова сталних радних тијела Скупштине, на приједлог Комисије за 
избор и именовање, Скупштина је донијела рјешења којим је извршила разрјешење 
сљедећих чланова сталних радних тијела:  

1)  СЛАЂАНА  КОСТОВИЋ  БЛАГОЈЕВИЋ разријешена је дужности члана 
Комисије за буџет и финансије, по основу наступа смрти (једногласно), 

2)  СЛАЂАНА  КОСТОВИЋ  БЛАГОЈЕВИЋ разријешена је дужности члана 
Савјета за културу, по основу наступа смрти (једногласно), 

3) ХЕЛЕНА ВЛАДИЧИЋ разријешена је дужности члана Одбора за 
регионалну и међународну сарадњу, због промјене статуса и стицања својства 
одборника у Скупштини (једногласно). 

На приједлог Комисије за избор и именовање, Скупштина је донијела 
рјешења којим је извршила избор и попуну упражњених позиција у сталним радним 

тијелима:  

1) ХЕЛЕНА ВЛАДИЧИЋ, одборница у Скупштини, изабрана је на 
упражњену позицију члана Комисије за буџет и финансије (већином гласова), 

2)  САЊА  ДРАКУЛ, одборница у Скупштини, изабрана је на упражњену 
позицију члана Савјета за културу (већином гласова), 

3) ГОРАН ЂУКОВИЋ изабран је за члана Одбора за регионалну и 
међународну сарадњу (већином гласова). 

 

г)   Повремена  радна  тијела  Скупштине 

 

На Првој – конститутивној сједници (јануар), у оквиру прве тачке дневног 
реда, извршен је избор Радног предсједништва, једногласно, од три одборника и то 
најстарији одборник, као предсједавајући и два најмлађа одборника из реда 
различитих политичких субјеката који имају највише одборничких мандата, у 
саставу: Вељко Марић, Никола Вуковић и Душан Бодирога.  

 

На приједлог Комисије за избор и именовање, Скупштина је, једногласно, 
извршила избор Комисије за спровођење поступка тајног гласања, у саставу: Никола 
Вуковић, предсједник, Огњен Бодирога и Немања Лазовић.  

Ова комисија је спровела поступак тајног гласања у предмету избора 
функционера Општине из надлежности Скупштине, на три позиције.  
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На приједлог Комисије за избор и именовање, Скупштина је, једногласно, 
донијела рјешења којим је именована: 

1) Комисија за примопредају дужности између предсједника Скупштине 
Општине Фоча, у саставу:   

-  Немања Лазовић, предсједник; Сребренко Кунарац, замјеник предсједника,  
-  Милан Николић, члан; Миомир Бојат, замјеник члана, 
-  Огњен Бодирога, члан; Предраг Кунарац, замјеник члана, 
2)  Комисија за примопредају дужности између Начелника Општине Фоча 

или службеника на руководећим радним мјестима у Општинској управи Општине 
Фоча, у саставу: 

-  Драгица Кулић, предсједник; Радмила Чајевић, замјеник предсједника,  
-  Весна Перишић, члан; Сретен Михајловић, замјеник члана, 
-  Душанка Станковић, члан; Зорица Перишић, замјеник члана.  
 

На Трећој редовној сједници (фебруар), у оквиру посебних тачака дневног 
реда, на Приједлог Комисије за избор и именовање, Скупштина је донијела:  

1)  Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и 
именовање секретара Скупштине Општине Фоча, једногласно, у саставу:  

-  Радмил Марић, одборник, предсједник, 
-  Душан Бодирога, одборник, члан, 
-  Драган Ивановић, општински службеник, члан, 
-  Младен Матовић, општински службеник, члан и  
-  Рефик Киселица, са листе стручних лица, члан, 
2)  Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног огласа за избор и 

именовање једног члана Општинске изборне комисије Фоча, већином гласова, у 
саставу: 

-  Виде Вуковић, општински службеник, предсједник, 
-  Душанка Станковић, општински службеник, члан, 
-  Младен Матовић, општински службеник, члан,  
-  Бојан Паприца, са листе стручних лица, члан и  
-  Рефик Киселица, са листе стручних лица, члан, 
 

3)  Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања 
у располагању непокретностима у својини Општине Фоча, једногласно, у саставу: 

-  Бранимир Радовић, предсједник, 
-  Драгица Кулић, члан и  
-  Виде Вуковић, члан. 
Чланови ове комисије имају своје замјенике, а то су: 
-  Сретен Михајловић, замјеник предсједника, 
-  Миленка Племић, замјеник члана и  
-  Рада Крнојелац, замјеник члана. 
 

4) Рјешење 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, већином гласова, коју чине 
службеници Општинске управе и стручна лица изван састава Општинске управе. 

Листа службеника Општинске управе утврђена је у саставу: Драгица Кулић, 
Сретен Михајловић, Миленка Племић, Радмила Чајевић, Зорица Перишић, Рада 
Крнојелац, Весна Перишић, Душанка Станковић, Виолета Дракул, Драган Ивановић, 
Весна Давидовић, Игор Ћурчић, Зоран Крунић, Амир Чаушевић, Радојица Малиш, 
Славенка Хаџивуковић, Саша Булатовић, Данијела Радовић, Бранка Кулић, Дијана 
Вуковић, Соња Радовић, Фатима Вејо, Младен Матовић, Будимир Матовић, 
Братислав Павловић, Нада Марковић и Виде Вуковић. 
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Листа стручних лица изван састава Општинске управе утврђена је у саставу: 
Миладин Ћаласан, Војка Леро, Станоје Беговић, Рефик Киселица, Рајка Вуксановић, 
Ранко Шаран, Хрвоје Чабрајић, Љубиша Ивановић, Горан Ђуковић, Александар 
Шкипина, Младомир Бегенишић, Бојан Паприца, Љепосава Ђајић, Драгана Доброта, 
Ранко Савић, Миленко Хаџивуковић, Данило Михајловић, Вахид Ђудерија, Алем 
Чомор, Адмир Борчак, Ана Вуковић, Драгомир Дракул, Божанка Мастиловић, Зоран 
Николић, Слободан Јанковић и Владимир Ивановић.  

 

д)   Руководећи  општински  службеници  Општинске  управе  
 

На Првој – конститутивној сједници (јануар) извршено је разрјешење 
службеника на руководећим радним мјестима Општинске управе, по основу 
престанка мандата. Сва рјешења о разрјешењу су донијета једногласно:  

-  БРАНИМИР  РАДОВИЋ, секретар Скупштине, 

- ДУШАНКА СТАНКОВИЋ, вршилац дужности начелника Одјељења за 
општу управу, 

-  МИРЈАНА  ДАВИДОВИЋ, начелник Одјељења за финансије, 

-  БРАНКА  САЛАМАДИЈА, начелник Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности, 

-  МЕНСУД  ЈАХИЋ, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено – 

комуналне послове, 

- ГОРДАН ДРАКУЛ, начелник Одјељења за инспекцијске послове и 
комуналну полицију.  

 

У оквиру посебних тачака дневног реда, извршено је именовање службеника 
на руководећим радним мјестима Општинске управе у својству вршилаца дужности 
секретара Скупштине и начелника одјељења Општинске управе, на период у трајању 
од најдуже 90 дана, односно до завршетка поступка коначног именовања, након 
спроведеног јавног конкурса.  

На приједлог Комисије за избор и именовање, Скупштина је, једногласно, 
донијела рјешење којим је за вршиоца дужности секретара Скупштине именован 

БРАНИМИР  РАДОВИЋ, дипломирани правник, службеник Општинске управе. 
 

На приједлог Начелника Општине, Скупштина је извршила именовање 

вршилаца дужности начелника одјељења Општинске управе:  
-  ВИДЕ  ВУКОВИЋ, дипломирани правник, вршилац дужности начелника 

Одјељења за општу управу (већином гласова),  
- ДРАГАН ИВАНОВИЋ, дипломирани економиста, вршилац дужности 

начелника Одјељења за финансије (већином гласова), 
-  ОЛИВЕРА  ЕЛЕЗ, дипломирани инжењер грађевине, вршилац дужности 

начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности (већином гласова),  
- РАНКО ПОПОВИЋ, дипломирани инжењер архитектуре, вршилац 

дужности начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне 
послове (већином гласова),  

-  МЛАДЕН  ПИПОВИЋ, дипломирани инжењер пољопривреде, вршилац 

дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију 

(већином гласова). 
 

На Петој редовној сједници (април), у оквиру јединствене тачке дневног реда, 
на приједлог Комисије за избор и именовање, извршено је разрјешење службеника 
на руководећим радним мјестима Општинске управе у својству вршилаца дужности 
секретара Скупштине и начелника одјељења Општинске управе, по основу истека 
мандата. Након извршеног гласања, посебно о сваком од приједлога за разрјешење, 
Скупштина је донијела рјешења којим су разријешени вршиоци дужности:  
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- БРАНИМИР РАДОВИЋ, дипломирани правник, вршилац дужности 
секретара Скупштине (једногласно),  

-  ВИДЕ  ВУКОВИЋ, дипломирани правник, вршилац дужности начелника 
Одјељења за општу управу (једногласно),  

- ДРАГАН ИВАНОВИЋ, дипломирани економиста, вршилац дужности 

начелника Одјељења за финансије (једногласно), 

-  ОЛИВЕРА  ЕЛЕЗ, дипломирани инжењер грађевине, вршилац дужности 
начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности (једногласно),  

- РАНКО ПОПОВИЋ, дипломирани инжењер архитектуре, вршилац 

дужности начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне 
послове (једногласно), 

-  МЛАДЕН  ПИПОВИЋ, дипломирани инжењер пољопривреде, вршилац 

дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију 

(једногласно). 
 

У оквиру посебне тачке дневног реда, након спроведеног поступка по јавном 
конкурсу за избор и именовање секретара Скупштине, на који се пријавио један 
кандидат, на приједлог конкурсне комисије, Скупштина је донијела рјешење којим је 
за секретара Скупштине именован БРАНИМИР РАДОВИЋ, дипломирани правник, 
службеник Општинске управе (већином гласова). 

 

У оквиру јединствене тачке дневног реда, након спроведеног поступка по 
јавном конкурсу, извршено је именовање службеника на руководећим радним 
мјестима – начелника одјељења Општинске управе.  

На приједлог конкурсне комисије и Начелника Општине, након посебног 
изјашњавања о сваком од приједлога, Скупштина је донијела рјешења којим је 
извршила именовање начелника одјељења Општинске управе на мандатни период 
сазива Скупштине који је извршио именовање:  

-  ВИДЕ  ВУКОВИЋ, дипломирани правник, начелник Одјељења за општу 
управу (већином гласова), 

-  ДРАГАН  ИВАНОВИЋ, дипломирани економиста, начелник Одјељења за 
финансије (већином гласова), 

-  ОЛИВЕРА  ЕЛЕЗ, дипломирани инжењер грађевине, начелник Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности (већином гласова), 

- РАНКО ПОПОВИЋ, дипломирани инжењер архитектире, начелник 
Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове (већином гласова),  

-  МЛАДЕН  ПИПОВИЋ, дипломирани инжењер пољопривреде, начелник 

Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију (већином гласова). 
 

ђ)   Директори  јавних  установа  чији  је  оснивач  Општина  Фоча 
 

На Трећој редовној сједници (фебруар), на приједлог Комисије за избор и 
именовање, Скупштина је донијела сљедећа рјешења:  

-  РАДМИЛА  ПАВЛОВИЋ, магистар фармације, разријешена је дужности 
директора ЈЗУ „Апотека Фоча“ Фоча, по основу писане оставке (једногласно), 

-  МИРОСЛАВ  МАТОВИЋ, специјалиста превентивне дјечје стоматологије, 
именован је за вршиоца дужности директора ЈЗУ „Апотека Фоча“ Фоча (већином 
гласова). 

 

На Четвртој редовној сједници (март / април), на приједлог Комисије за избор 
и именовање, Скупштина је донијела сљедећа рјешења: 

-  МИРОСЛАВ  МАТОВИЋ, специјалиста превентивне дјечје стоматологије, 
разријешен је дужности в.д. директора ЈЗУ „Апотека Фоча“ Фоча, по основу писане 
оставке (једногласно), 
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- ИВАН ВИДОЈЕВИЋ, доктор стоматологије, именован је за вршиоца 
дужности директора ЈЗУ „Апотека Фоча“ Фоча (већином гласова). 

 

На Петој редовној сједници (април), у складу са закључком Скупштине са 
Четврте редовне сједнице (март / април), Скупштина је, у оквиру јединствене тачке 
дневног реда, разматрала питање разрјешења и избора и именовања органа ЈУ Музеј 
„Стара Херцеговина“ Фоча и то: разрјешење директора ЈУ Музеј „Стара 
Херцеговина“ Фоча и избор и именовање вршиоца дужности директора ове јавне 
установе. Након спроведене расправе, на приједлог Комисије за избор и именовање, 
Скупштина је донијела сљедећа рјешења: 

-  СЊЕЖАНА КУНАРАЦ, дипломирани економиста, разријешена је 
дужности директора ЈУ Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча, прије истека трајања 
мандата, због неусвајања Извјештаја о раду и пословању за 2020. годину и 
неприхватања Програма рада ЈУ Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча за 2021. годину 
(већином гласова), 

-  БРАНКА  КОВАЧЕВИЋ, дипломирани правник, именована је за вршиоца 
дужности директора ЈУ Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча (већином гласова).  

 

У складу са закључком Скупштине са Четврте редовне сједнице (март / 
април), Скупштина је, у оквиру јединствене тачке дневног реда, разматрала питање 
разрјешења и избора и именовања органа ЈУ Туристичка организација Општине 
Фоча и то: разрјешење директора ЈУ Туристичка организација Општине Фоча и 
избор и именовање вршиоца дужности директора ове јавне установе. Након 
спроведене расправе, на приједлог Комисије за избор и именовање, Скупштина је 
донијела сљедећа рјешења: 

-  ЉЕПОСАВА  ЂАЈИЋ, дипломирани туризмолог, разријешена је дужности 
директора ЈУ Туристичка организација Општине Фоча, прије истека трајања 
мандата, због неусвајања Извјештаја о раду и пословању за 2020. годину и 
неприхватања Програма рада ЈУ Туристичка организација Општине Фоча за 2021. 
годину (већином гласова), 

-  СПОМЕНКА  ПОПАДИЋ, дипломирани педагог, именована је за вршиоца 
дужности директора ЈУ Туристичка организација Општине Фоча (већином гласова).  

 

На Осмој редовној сједници (септембар), на приједлог Комисије за избор и 
именовање, Скупштина је, поступајући у оквиру посебних тачака дневног реда, 
донијела сљедећа рјешења:  

-  ВЛАДИМИР  ПАНТОВИЋ, професор српског језика и књижевности, 

разријешен је дужности директора Центра за културу и информисање Фоча по 
основу истека мандата (једногласно), 

-  ВЛАДИМИР  ПАНТОВИЋ, професор српског језика и књижевности, 

именован је за вршиоца дужности директора Центра за културу и информисање 
Фоча (једногласно), 

- СНЕЖАНА ГОЛИЈАНИН, професор специјалне едукације и 
рехабилитације, разријешена је дужности директора ЈУ Центар за социјални рад 
Фоча по основу истека мандата (једногласно), 

- СНЕЖАНА ГОЛИЈАНИН, професор специјалне едукације и 
рехабилитације, именована је за вршиоца дужности директора ЈУ Центар за 
социјални рад Фоча (једногласно), 

-  СЛАЂАНА  ВЛАДИЧИЋ, професор разредне наставе, разријешена је 
дужности директора ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча по основу истека 
мандата (једногласно), 

-  СЛАЂАНА  ВЛАДИЧИЋ, професор разредне наставе, именована је за 
вршиоца дужности директора ЈУ Дјечији вртић“ Чика Јова Змај“ Фоча (једногласно). 
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е)  Чланови  управних  одбора  јавних  установа  чији  је  оснивач  
Општина  Фоча 

 

На Петој редовној сједници (април), у складу са закључком Скупштине са 
Четврте редовне сједнице (март / април), Скупштина је, у оквиру јединствене тачке 
дневног реда, разматрала питање разрјешења и избора и именовања органа ЈУ Музеј 
„Стара Херцеговина“ Фоча и то: разрјешење чланова Управног одбора ЈУ Музеј 
„Стара Херцеговина“ Фоча и избор и именовање вршилаца дужности чланова 
Управног одбора ове јавне установе.  

Након спроведене расправе, на приједлог Начелника Општине, Скупштина је 
донијела сљедећа рјешења:  

-  Разријешени су дужности чланови Управног одбора ЈУ Музеј „Стара 
Херцеговина“ Фоча у саставу: Ђорђе Вуковић, Марина Достић и Радош Радовић, 

прије истека трајања мандата, због неусвајања Извјештаја о раду и пословању за 
2020. годину и неприхватања Програма рада ЈУ Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча за 
2021. годину (већином гласова), 

-  Именовани су вршиоци дужности чланова Управног одбора ЈУ Музеј 
„Стара Херцеговина“ Фоча у саставу: Ђорђе Вуковић, Марина Достић и Радош 
Радовић, на период у трајању од два мјесеца, односно до завршетка поступка 
коначног именовања чланова Управног одбора ЈУ Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча, 
након претходно спроведеног поступка оглашавања упражњене позиције и јавне 
конкуренције (већином гласова).  

 

У складу са закључком Скупштине са Четврте редовне сједнице (март / 
април), Скупштина је, у оквиру јединствене тачке дневног реда, разматрала питање 
разрјешења и избора и именовања органа ЈУ Туристичка организација Општине 
Фоча и то: разрјешење чланова Управног одбора ЈУ Туристичка организација 
Општине Фоча и избор и именовање вршилаца дужности чланова Управног одбора 
ове јавне установе. Након спроведене расправе, на приједлог Начелника Општине, 
Скупштина је донијела сљедећа рјешења:  

- Разријешени су дужности чланови Управног одбора ЈУ Туристичка 
организација Општине Фоча, у саставу: Владимир Кулић, Брана Станковић и 
Раденко Лазовић,  прије истека трајања мандата, због неусвајања Извјештаја о раду и 
пословању за 2020. годину и неприхватања Програма рада ЈУ Туристичка 
организација Општине Фоча за 2021. годину (већином гласова), 

-  Именовани су вршиоци дужности чланова Управног одбора ЈУ Туристичка 
организација Општине Фоча, у саставу: Владимир Кулић, Брана Станковић и 
Раденко Лазовић, на период у трајању од два мјесеца, односно до завршетка 
поступка коначног именовања чланова Управног одбора ЈУ Туристичка 
организација Општине Фоча, након претходно спроведеног поступка оглашавања 
упражњене позиције и јавне конкуренције (већином гласова). 

 

На Деветој редовној сједници (новембар), Скупштина је разматрала 
разрјешење чланова и именовање вршилаца дужности чланова Управног одбора ЈЗУ 
„Апотека Фоча“ Фоча, па је, на приједлог Начелника Општине, донијела сљедећа 
рјешења:  

-  Разријешени су дужности чланови Управног одбора ЈЗУ „Апотека Фоча“ 

Фоча, по основу истека трајања мандата, у саставу: Сенка Милић, Николина Дукић и 
Весна Бодирога (једногласно), 

- Именовани су вршиоци дужности чланова Управног одбора ЈЗУ „Апотека 
Фоча“ Фоча у саставу: Сенка Милић, Николина Дукић и Весна Бодирога, на период 
у трајању од два мјесеца, односно до завршетка поступка коначног именовања 
чланова Управног одбора ЈЗУ „Апотека Фоча“ Фоча, након претходно спроведеног 
поступка оглашавања упражњене позиције и јавне конкуренције (већином гласова). 
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ж)   Чланови  Општинске  изборне  комисије  Фоча   
 

На Петој редовној сједници (април), Скупштина је извршила разрјешење и 

избор  и  именовање  једног  члана  Општинске  изборне  комисије  Фоча (у даљем 
тексту: Изборна комисија), којом приликом су, у оквире јединствене тачке дневног 
реда, разматрана сљедећа питања: разрјешење једног члана Изборне комисије по 
основу истека мандата, избор и именовање једног члана Изборне комисије у новом 
мандату и избор и именовање предсједника Изборне комисије. 

Након окончане расправе и посебног изјашњавања о приједлозима, 
Скупштина је донијела сљедећа рјешења:  

-  БРАНИМИР  РАДОВИЋ, дипломирани правник, разријешен је дужности 
члана и предсједника Изборне комисије, по основу истека мандата, на приједлог 
Комисије за избор и именовање (једногласно),  

-  БРАНИМИР  РАДОВИЋ, дипломирани правник, именован је за члана  
Изборне комисије, на приједлог конкурсне комисије, након спроведеног поступка по 
јавном огласу за избор и именовање једног члана Изборне комисије и утврђене ранг 

листе са два кандидата (једногласно), 

-  ВИДЕ ВУКОВИЋ, дипломирани правник, именован је за предсједника 
Изборне комисије, на приједлог Комисије за избор и именовање (већином гласова). 

 

з)  Чланови  школских  одбора  јавних  образовних  установа  
 

На Осмој редовној сједници (септембар), Скупштина је разматрала питање 
избора и именовања једног члана Школског одбора ЈУ Средњошколски центар Фоча 
у име Општине, као јединице локалне самоуправе.  

На приједлог Комисије за избор и именовање, Скупштина је донијела 
рјешење којим је за члана Школског одбора ЈУ Средњошколски центар Фоча, у име 
јединице локалне самоуправе, изабрана МИЛИЦА ЖИВАНОВИЋ, дипломирани 
економиста, из Фоче (једногласно).  

 

и)   Друге  позиције  
 

На Трећој редовној сједници (фебруар), на приједлог Комисије за избор и 
именовање, Скупштина је, једногласно, донијела Рјешење о утврђивању Листе 
одборника Скупштине Општине Фоча за закључивање брака на подручју општине 
Фоча, у саставу: Никола Вуковић, Мирослав Авдаловић, Татјана Шифорија, Душан 
Бодирога, Огњен Бодирога, Предраг Кунарац, Немања Лазовић, Сребренко Кунарац, 
Гордан Мастило, Милорад Костић, Петар Елез, Снежана Голијанин, Слађана 
Костовић Благојевић, Сања Дракул, Мирослав Матовић, Драгослав Станојевић, Изет 
Спахић и Крсто Ивановић.  

 

На Шестој редовној сједници (јун), на приједлог Начелника Општине, 
Скупштина је донијела Рјешење о формирању Савјета за безбједност саобраћаја 
Општине Фоча, као савјетодавно стручно тијело у циљу подстицања превентивних и 
других активности у области безбједности саобраћаја, остваривања координације и 
сарадње укључених субјеката са подручја општине Фоча, у саставу: Милан 
Вукадиновић, предсједник, Оливера Елез, Ранко Поповић, Младен Пиповић, Младен 
Матовић, Радојица Малиш, Далибор Врећо, Дана Муминовић, Стеван Батинић, 
Бранка Граховац, Мирослав Ристановић, Снежана Ковач и Миленко Пејовић, 
чланови (једногласно).  

 

На Осмој редовној сједници (септембар), на приједлог Комисије за избор и 
именовање, Скупштина је донијела рјешење којим је допуњена Листа одборника 
Скупштине Општине Фоча за закључивање брака на подручју општине Фоча. 
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У ову листу је уврштена ХЕЛЕНА  ВЛАДИЧИЋ, одборница Социјалистичке 
партије (једногласно). 

 

 

22.   Мјесне  заједнице  

 

У оквиру овлашћења и надлежности које се односе на организацију, рад и 
функционисање мјесних заједница на подручју општине Фоча, Скупштина је 
доносила одлуке и разматрала достављене информације.  

 

На Седмој редовној сједници (јул), Скупштина је донијела Одлуку о 

расписивању избора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју 

општине Фоча (једногласно). 
У оквиру посебне тачке дневног реда, Скупштина је разматрала Информацију 

о мјесним заједницама на подручју општине Фоча.  
 

На Деветој редовној сједници (новембар), Скупштина је разматрала 
Информацију о спроведеним изборима за избор чланова савјета мјесних заједница на 
подручју општине Фоча.  

Информацију је обрадила Изборна комисија, која је организовала и спровела 
изборе у мјесним заједницама, који су одржани 3. октобра 2021. године. 

 

 

23.   Извјештаји  

  

Скупштина је вршила оцјену рада и достављених извјештаја о раду органа 

Општине, одјељења и служби из Општинске управе, као и радних тијела из 
различитих области.  

 

Скупштина је разматрала извјештаје секретара Скупштине о избору, додјели, 

престанку и прихватању мандата одборника у Скупштини, који су били предмет 
изјашњавања и верификације мандата, о чему су донијети закључци:   

-  Извјештај о избору, додјели и прихватању мандата одборника у Скупштини 
Општине Фоча (Прва – конститутивној сједници, јануар, једногласно),  

- Извјештај о престанку, додјели и прихватању мандата одборника у 
Скупштини Општине Фоча (Трећа редовна сједница, фебруар, једногласно), 

- Извјештај о престанку, додјели и прихватању мандата одборника у 
Скупштини Општине Фоча (Шеста редовна сједница, јун, једногласно). 

 

На Четвртој редовној сједници (март / април), након разматрања годишњих 
извјештаја о раду инспекцијских служби о стању у различитим областима 
инспекције за период јануар – децембар 2020. године, Скупштина је донијела 
закључке којим је усвојила извјештаје о стању у 2020. години у области: 

-  Инспекције за храну и ветеринарске инспекције (једногласно), 
-  Тржишне инспекције (једногласно), 

-  Урбанистичко – грађевинске инспекције (већином гласова), 

-  Водне инспекције (већином гласова), 

-  Комуналне полиције (једногласно). 
 

На Петој редовној сједници (април), након разматрања годишњег извјештаја о 
раду Одбора за жалбе, Скупштина је донијела закључак којим је усвојила Извјештај 
о раду Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча за 2020. годину (већином 
гласова).  
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На Шестој редовној сједници (јун), након разматрања извјештаја о раду 
Правобранилаштва Републике Српске за 2020. годину, Скупштина је донијела  
закључке којим је усвојила:  

- Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште 
замјеника правобраниоца Фоча за 2020. годину (једногласно),  

- Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште 
замјеника правобраниоца Требиње за 2020. годину (једногласно).  

 

На Седмој редовној сједници (јул), разматрани су извјештаји за период јануар 
– јун 2021. године о стању у областима инспекција Општинске управе.  

Након окончане јединствене расправе и посебног изјашњавања о 
достављеним извјештајима, Скупштина је донијела закључке којим је усвојила 
извјештаје за период јануар – јун 2021. године о стању у области: 

-  Инспекције за храну и ветеринарске инспекције (већином гласова), 
-  Тржишне инспекције (већином гласова), 
-  Урбанистичко – грађевинске инспекције (већином гласова), 
-  Водне инспекције (већином гласова),  
-  Комуналне полиције (већином гласова). 
 

 

24.   Информација  о  раду  Скупштине  и  скупштинских  радних  тијела  
  

Стална радна тијела Скупштине су достављала Скупштини писане извјештаје, 
износећи своје ставове о одређеним питањима, која су била предмет разматрања на 
сједницама радних тијела, а од стране Колегијума су, у приједлогу дневног реда, 

била планирана да се разматрају на сједницама Скупштине. Радна тијела Скупштине 
су у вези одређених питања заузимала одговарајуће ставове, дајући сагласности, 
приједлоге и препоруке, крећући се у оквиру предвиђеног дјелокруга рада и 
надлежности, које су утврђене Пословником. Сви извјештаји радних тијела 
Скупштине су достављени одборницима, као и осталим учесницима Скупштине, као 
прилог материјала уз позив за одржавање сједнице Скупштине.  

Скупштина је информисана и о раду других радних тијела, која су подносила 
Скупштини извјештај о раду у оквиру повјерених послова и утврђених задатака.  

 

Скупштина није разматрала информацију о раду Скупштине у 2021. години, 
која није била предвиђена у Програму рада Скупштине за 2021. годину.  

Ова информација уврштена је у Програм рада Скупштине за 2022. годину.  
Предсједник Скупштине је, у сарадњи са секретаром Скупштине, наставио са 

дотадашњом праксом у раду и начину обавјештавања јавности о раду Скупштине, 
тако да су на сајту Општине, у дијелу који се односи на Скупштину, објављени: 

-  позиви за одржавање сједнице Скупштине,  
- сви акти Скупштине који су донијети на сједницама Скупштине, у А4 

формату, у идентичном облику у којем су потписани, овјерени и архивирани, 
-  „Службени гласници Општине Фоча“, којих је у 2021. години било 17, у 

којим су објављени сви акти Скупштине, као и одговарајући акти Начелника 
Општине, секретара Скупштине, одјељења Општинске управе и Изборне комисије,  

-  Регистар аката органа Општине Фоча објављених у „Службеном гласнику 
Општине Фоча“ у 2021. години, који је редовно ажуриран након израде и 
објављивања „Службеног гласника Општине Фоча“.  

Након одржавања Четврте редовне сједнице, уз акте који су донијети на 
сједници Скупштине, објављен је и тонски снимак са одржане сједнице Скупштине.  

Састав Скупштине објављен је на сајту Општине, односно Скупштине, са 
фотографијама и основним подацима одборника. 
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На основу прихваћених иницијатива одборника, на сајту Скупштине су 
објављени: 

-  радни материјали за сједнице Скупштине, од Четврте редовне сједнице, на 
иницијативу одборника Милорада Костића са Друге и Треће редовне сједнице, 

-  записници са сједница Скупштине, након усвајања, техничке обраде, 
потписивања, овјере и архивирања, од Девете редовне сједнице, на иницијативу 
одборника Мирослава Авдаловића са Осме редовне сједнице, при чему су објављени 
сви записници са сједница из актуелног сазива Скупштине.  

 

 

25.   Информације      

  

Скупштина је, у оквиру посебних тачака дневног реда, разматрала 
информације о стању из различитих области привредног и друштвено – политичког 
живота и материјално – социјалног положаја одређених категорија становништва.  

Информација је разматрана у писаној форми, у чему није било изузетака.  
Након окончане расправе о предметној информацији, предсједник Скупштине 

је констатовао да је Скупштина упозната са информацијом о стању у одређеној 
области, која је била предмет разматрања.   

У одређеним случајевима, према указаним потребама, Скупштина је донијела 
одговарајуће закључке, који су предмет посебног разматрања у Информацији. 

На сједницама Скупштине разматране су сљедеће информације, према 
прегледу назива информације, редног броја и мјесеца одржавања редовне сједнице:  

-  Информација о кредитном задужењу Општине Фоча (Пета редовна 
сједница, април), 

-  Информација о стању безбједности на подручју општине Фоча за 2020. 
годину (Пета редовна сједница, април), 

-  Информација о стању и пословању предузећа у области водоснабдијевања 
(Пета редовна сједница, април), 

-  Информација о стању и пословању предузећа у области комуналних услуга 
(Пета редовна сједница, април), 

-  Информација о стању у области рјешавања депоније отпада (Пета редовна 
сједница, април), у вези које је донијет и закључак о проширењу локације за 
изградњу будуће санитарне депоније на локацији Филиповићи, на подручју Мјесне 
заједнице Устиколина, 

-  Информација о реализацији иницијатива одборника (Пета редовна сједница, 
април), 

-  Информација о раду Општинске организације Црвени крст Фоча за 2020. 
годину (Шеста редовна сједница, јун),  

-  Информација о реализацији Стратегије руралног развоја општине Фоча за 
2020. годину (Шеста редовна сједница, јун),  

-  Информација о стању привреде на подручју општине Фоча (Шеста редовна 
сједница, јун), 

-  Информација о стању у области пољопривреде на подручју општине Фоча 
(Шеста редовна сједница, јун), 

-  Информација о наплати пореза на непокретности на подручју општине 
Фоча (Шеста редовна сједница, јун), 

- Информација о стипендирању студената у школској 2019/2020. години 
(Шеста редовна сједница, јун), 

- Информација о положају расељених лица, повратника и корисника 
алтернативног смјештаја на подручју општине Фоча (Шеста редовна сједница, јун),  

- Информација о раду спортских клубова са подручја општине Фоча (Шеста 
редовна сједница, јун),  
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-  Информација о стању у области културе на подручју општине Фоча (Шеста 
редовна сједница, јун), 

-  Информација о активностима удружења грађана и невладиних организација 
са подручја општине Фоча у 2020. години  (Шеста редовна сједница, јун),  

-  Информација о стању рјешавања управних предмета у 2020. години (Шеста 
редовна сједница, јун),   

- Информација о стању у области заштите животне средине на подручју 
општине Фоча (Шеста редовна сједница, јун),   

-  Информација о стању у области заштите од пожара на подручју општине 
Фоча (Шеста редовна сједница, јун), 

- Информација о обављеној ревизији Главне службе за ревизију јавног 
сектора Републике Српске у Општини Фоча, са акционим планом мјера за 
отклањање недостатака (Седма редовна сједница, јул), 

-  Информација о квалитету воде за пиће на подручју општине Фоча за период 

јануар – јун 2020. године (Седма редовна сједница, јул), 
-  Информација о примарној здравственој заштити на подручју општине Фоча 

(Седма редовна сједница, јул),  
- Информација о стању у области здравствене заштите и здравственог 

осигурања на подручју општине Фоча (Седма редовна сједница, јул), 
- Информација о активностима везаним за асфалтну базу у Индустријској 

зони „Брод на Дрини“ Фоча (Седма редовна сједница, јул), 
-  Информација о стању запослености у општини Фоча, са посебним освртом 

на број запослених, „рад на црно“, уплату доприноса и друге показатеље (Седма 
редовна сједница, јул), 

-  Информација о стању у области занатско – предузетничке дјелатности на 
подручју општине Фоча (Седма редовна сједница, јул),  

-  Информација о стању у области шумарства и дрвопрераде (Седма редовна 
сједница, јул), којом приликом је, на приједлог Начелника Општине, донијет 
одговарајући закључак, 

- Информација о мјесним заједницама на подручју општине Фоча (Седма 
редовна сједница, јул),  

-  Информација о стању у области борачко – инвалидске заштите на подручју 
општине Фоча (Седма редовна сједница, јул), 

- Информација о материјалном, здравственом и стамбеном положају 
пензионера општине Фоча (Седма редовна сједница, јул),  

-  Информација о стању у области насиља у породици на подручју општине 
Фоча (Седма редовна сједница, јул), 

-  Информација о стању у области социјалне и дјечје заштите на подручју 
општине Фоча (Седма редовна сједница, јул), 

-  Информација о стању и остваривању сарадње са вјерским заједницама на 

подручју општине Фоча (Седма редовна сједница, јул), 
-  Информација о стању у области лова и риболова на подручју општине Фоча 

(Седма редовна сједница, јул), 
-  Информација о стању у области цивилне заштите на подручју општине 

Фоча  (Седма редовна сједница, јул), 
- Информација о реализацији иницијатива одборника (Седма редовна 

сједница, јул),  
- Информација о упису дјеце у први разред основне школе у школској 

2021/2022. години (Осма редовна сједница, септембар),  
- Информација о упису ученика у први разред средње школе у школској 

2021/2022. години (Осма редовна сједница, септембар),  
- Информација о стипендирању студената у школској 2020/2021. години 

(Осма редовна сједница, септембар),  
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- Информација о стању безбједности на подручју општине Фоча за период 
јануар – јун 2021. године (Девета редовна сједница, новембар),  

- Информација о реализацији Стратегије интегрисаног руралног развоја 
општине Фоча за 2021. годину (Девета редовна сједница, новембар),  

-  Информација о реализацији Програма развоја туризма на подручју општине 
Фоча (Девета редовна сједница, новембар),  

-  Информација о стању у области образовања на почетку школске 2021/2022. 
године на подручју општине Фоча (Девета редовна сједница, новембар),  

- Информација о спроведеним изборима за избор чланова савјета мјесних 
заједница на подручју општине Фоча (Девета редовна сједница, новембар),  

-  Информација о квалитету воде за пиће на подручју општине Фоча за период 
јануар – децембар 2021. године (Десета редовна сједница, децембар), 

- Информација о реализацији иницијатива одборника (Десета редовна 
сједница, децембар). 

 

 

26.   Записници  са  одржаних  сједница  Скупштине  

  

Скупштина је, након усвајања дневног реда сједнице, као прву тачку дневног 
реда разматрала записник са претходне сједнице. 

Изузетак од наведеног су били: 
- Записник са Прве – конститутивне сједнице, који је разматран на Другој 

(јануар) и Трећој редовној сједници (фебруар), 
- Записник са Четврте редовне сједнице, који је разматран на Шестој редовној 

сједници (април). 
 

Може се констатовати да је Скупштина усвојила:   

- Закључак којим је Записник са Прве – конститутивне сједнице Скупштине 
Општине Фоча, у мандату 2020 – 2024. године, одржане 13. 1. 2021. године, враћен 
на дораду и корекцију због већег броја примједби на текст, које су изнијели 
одборници Огњен Бодирога и Милорад Костић (Друга редовна сједница, јануар, 
већином гласова),  

-  Записник са Прве – конститутивне сједнице Скупштине Општине Фоча, у 
мандату 2020 – 2024. године, од 13. 1. 2021. године (Трећа редовна сједница, 
фебруар, једногласно, након спроведене расправе, без примједби на текст),  

-  Записник са Друге редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 29. 1. 
2021. године, уз примједбе на текст које је дао одборник Миливоје Достић (Трећа 
редовна сједница, фебруар, једногласно),  

-  Записник са Треће редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 26. 2. 
2021. године, уз примједбе на текст које су дали одборници Огњен Бодирога и Изет 
Спахић (Четврта редовна сједница, март / април, једногласно), 

-  Записник са Четврте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 31. 
марта и наставка сједнице од 1. априла 2021. године, уз примједбе на текст које су 
дали одборници: Огњен Бодирога и Изет Спахић (Шеста редовна сједница, јун, 
једногласно),  

-  Записник са Пете редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 29. 4. 
2021. године, уз примједбе на текст које су дали одборници: Милорад Костић, 
Миомир Бојат и Татјана Шифорија (Шеста редовна сједница, јун, једногласно), 

-  Записник са Прве посебне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 20. 5. 
2021. године, уз примједбе на текст које је дао одборник Огњен Бодирога (Шеста 
редовна сједница, јун, једногласно),  

-  Записник са Шесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 17. 6. 
2021. године, без конкретних примједби на текст (Седма редовна сједница, јул, 
већином гласова), 
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-  Записник са Седме редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 22. 7. 
2021. године, без конкретних примједби на текст (Осма редовна сједница, септембар, 
једногласно),  

-  Записник са Осме редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 30. 9. 
2021. године, уз примједбе на текст које су дали одборници Изет Спахић и Огњен 
Бодирога (Девета редовна сједница, новембар, једногласно),  

-  Записник са Девете редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 11. 11. 

2021. године, без расправе и примједби на текст (Десета редовна сједница, децембар, 
једногласно). 

 

Скупштина је, углавном, разматрала записнике након спроведене расправе:   

-  у којој су изнијете примједбе одборника на текст записника, са захтјевом за 
његове измјене или допуне (Прва, Друга, Трећа, Четврта, Пета, Осма), које су 
прихваћене од стране обрађивача и Скупштине,  

-  без конкретних примједби на текст записника (поновљени записник са 
Прве, Шеста, Седма), које нису прихваћене од стране обрађивача и Скупштине. 

Изузетак од наведеног представља једино Десета редовна сједница, на којој 
нису истакнуте примједбе и коментари на текст и садржај записника са Девете 
редовне сједнице.  

 

Приликом разматрања записника са Прве – конститутивне сједнице, 

одборници Огњен Бодирога и Милорад Костић су изнијели читав низ примједби, 

тражећи да се у текст записника унесе њихова дискусија у изворном облику коју су 
изнијели у оквиру тачке: 10. Избор и именовање вршилаца дужности начелника 
одјељења из састава Општинске управе Општине Фоча.  

Бранимир Радовић, в. д. секретар Скупштине је скренуо пажњу одборницима 
на одредбе из члана 157. став 2. тачка 4) Пословника Скупштине које се односе на 
вођење и садржај записника, уз образложење да записник није и не може бити 
стенограм са сједнице Скупштине, већ садржи основне податке о раду Скупштине, 
као и изнијете приједлоге и сажете коментаре у току расправе. Он се није могао 
изјаснити о изнијетим примједбама, па је предложио, а Скупштина је прихватила, 
већином гласова, да се Записник врати на дораду.  

 

Приликом поновног разматрања записника са Прве – конститутивне сједнице, 
у расправи су учествовали одборници: Милорад Костић, Огњен Бодирога и Изет 
Спахић, без конкретних примједби на текст записника.  

 

Примједбе на записник са Друге редовне сједнице дао је одборник Миливоје 
Достић. Он је, из разлога тачности наведених података, тражио да се у тексту, који 
се односио на његово одборничко питање, исправи грешка у имену тако да умјесто: 
„Милинко Голубовић“ треба да стоји: „Милика Голубовић“, као и да се наведе да је 
он био дипломирани инжињер електротехнике.  

 

Примједбе на записник са Треће редовне сједнице дали су одборници: Огњен 
Бодирога и Изет Спахић.  

Огњен Бодирога је тражио да се, на страници 19, у његовој дискусији исправе 
грешке у називу спортских клубова, тако да се наведени Карате клуб „Ипон“ назива 
„Нипон“, а Кик – бокс „Сигма“ назива се „Игма“. Он је, такође, дао примједбу што у 

записнику није наведена његова пета иницијатива, уз образложење да је свих пет 
иницијатива предао на протокол Општине. 

Изет Спахић је истакао да је у својој дискусији о нападу на Алаџа џамију, на 
другој страници, рекао да је у вези овог питања контактирао предсједника 
Скупштине и предлагао му да од Полицијске управе Фоча затражи информацију на 
ову тему, па је тражио да се у овај записник унесе тај дио текста.  
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Примједбе на записник са Четврте редовне сједнице дали су одборници: 
Огњен Бодирога и Изет Спахић.     

Огњен Бодирога је тражио да се у записнику, на другој страници, наведе да је 
он дао подршку г. Драшку Станивуковићу, градоначелнику Бањалуке, како би имао 

смисла одговор одборнице Татјане Шифорије, који је већ унесен у записник. Он је, 
такође, тражио да се, на страници 49, у дискусији о Приједлогу одлуке о платама 
функционера Општине Фоча, дода текст да би функционери Општине требало да 
имају много ниже плате, уз навођење висине њихових плата.    

Изет Спахић је тражио да се, на страници 10, изврши корекција у смислу да је 
Министарство за изгјеглице и расељена лица донијело одлуку да се издвоји 150.000 

КМ, а не 100.000 КМ, како је наведено у записнику. 
 

Примједбе на записник са Пете редовне сједнице дали су одборници: 
Милорад Костић, Миомир Бојат и Татјана Шифорија.  

Милорад Костић је тражио да се у записник, на страници 41, приликом 
разматрања извјештаја ЈЗУ „Апотека Фоча“ Фоча, код излагања Радмиле Павловић, 

дода да је она била изложена притисцима, а можда и уцјенама од стране тадашњег 
начелника Радисава Машића, да се наведе да је „имала тешку непријатну ситуацију, 
јер је добила савјет да уради нешто што нема везе са законом“, сматрајући да је њена 
дискусија могла бити много садржајнија.  

Миомир Бојат је тражио да се, на страници 49, приликом разматрања 
Информације о стању и пословању предузећа у области водоснабдијевања, гдје је он 
говорио о микробиолошкој исправности воде, изврши корекција, тако да треба да 
стоји: „микробиолошки“, а не хемијски исправна вода. 

Татјана Шифорија је истакла да у њеном одборничком питању, на страници 
54, није адекватно наведено образложење, па је тражила да умјесто ријечи: „већи 
број грађана баца инфективни отпад у контејнере“ треба да стоји: „већи број грађана 

је примијетио инфективни отпад у контејнерима“. 

 

Примједбе на записник са Прве посебне сједнице дали су одборници: 
Милорад Костић и Огњен Бодирога.  

Милорад Костић је тражио да се у записник, на страници 22, унесе да му 

Споменко Стојановић, посланик у Народној скупштини РС, није дао одговор у вези 
висине средстава које је по основу шумских сортимената ШГ „Маглић“ уплатио на 
рачун Општине, па је тражио одговор на ово питање. Он се сложио са сугестијом 
предсједника Скупштине да се ова примједба сматра као одборничко питање које не 
може оптерећивати записник.  

Огњен Бодирога је истакао да у записник, на страници 17, приликом расправе 
о стању регионалних и магистралних путева на подручју општине Фоча, није 
унесено да је г. Споменко Стојановић њему рекао да он на неки начин хвали свог 
колегу из странке Небојшу Вукановића, а да је он одговорио да г. Вукановић није 
уопште члан СДС-а, већ је као страначка личност освојио мандат на Општим 

изборима 2018. године, да је боље да су присутни Небојша Вукановић и Максим 
Скоко, који су заступали Фочу у Народној скупштини РС, да Споменко Стојановић 
никада није дискутовао, а ако има неку дискусију може је избацити на Јутјуб. 

 

Приликом разматрања записника са Шесте редовне сједнице, одборник 
Милорад Костић је, у вези дискусије о Нацрту стратегије социјалног становања 
општине Фоча за период 2021 – 2030. године, дао коментаре о надоградњи станова 

за потребе социјалног збрињавања, уређењу кровова и фасада зграда, као и вођењу 
сједнице од стране предсједника Скупштине. Такође, приликом излагања о спорту, 
он је истакао да није износио ништа из личног живота, већ битне чињенице из јавног 
живота Гордана Мастила, па је тражио да се у записник унесе све оно што је причао 
у вези Гордана Мастила.  
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Предсједник Скупштине је констатовао да у излагању одборника Костића 
није било конкретних примједби на овај записник.  

 

Приликом разматрања записника са Седме редовне сједнице, Дејан Павловић, 
потпредсједник Скупштине је истакао да је поставио питање у писаном облику, у 
вези могућности изградње тениског терена који би се могао користити током цијеле 
године, на које није добио одговор.  

Бранимир Радовић, секретар Скупштине је образложио да је наведено питање 

достављено електронском поштом и да је било насловљено као иницијатива, па је 
тако и третирано у обради и уврштено у записник. 

 

Примједбе на записник са Осме редовне сједнице дали су одборници: Изет 
Спахић и Огњен Бодирога.  

Изет Спахић је тражио да се на страници 15, гдје је наведено да су мјештани 
прикупљали одређена средства преко удружења повратника, изврши корекцију тако 
да умјесто насеља: „Кратина“ стоји: „Викоч“.  

Огњен Бодирога је тражио да се у дискусији у вези Информације о 
реализацији закључака са Седме редовне сједнице, на страници 4, дода да, према 
измјенама Статута, 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. 

 

Сви записници са сједница Скупштине су усвојени у форми закључка, уз 
наведене примједбе и сугестије, као и налог и обавезу секретара Скупштине да у 
коначном тексту записника са предметне сједнице изврши одговарајуће измјене, 
допуне и корекције у складу са примједбама и утврђеним чињеничним стањем.    

Усвојени записници са сједница Скупштине обрађени су од стране секретара 
Скупштине, у складу са наведеним примједбама.  

Може се констатовати да све примједбе на записник нису одговарале 
стварном чињеничном стању, након усаглашавања примједби и тонског снимка, о 
чему су одборници информисани на наредној сједници Скупштине у форми 
информације о реализацији закључака са претходне сједнице, у којој је наведен 
одговарајући извод из усвојеног записника са коригованим, коначним текстом.  
  

  

27.   Закључци  Скупштине  и  њихова  реализација   

  

На одржаним сједницама, Скупштина је, према указаним потребама, 

доносила закључке, којим је одлучивала или исказивала своје ставове у вези 
одређених питања која су била на дневном реду сједнице.  

Секретар Скупштине је вршио обраду и пратио реализацију донијетих 
закључака, у ком погледу се могу констатовати сљедеће оцјене и чињенице.   

Секретар Скупштине је, одмах по завршетку сједнице, а најкасније у року од 
два дана од завршетка сједнице, вршио техничку обраду донијетих закључака.  

Сви закључци су унијети у записник са предметне сједнице. 

Закључци у којима је Скупштина у вези одређених питања изражавала своје 
ставове и мишљења, давала приједлоге, сугестије или налоге, израђени су у форми 
посебног акта, евидентираног у дјеловодном протоколу аката Скупштине.  

Закључци су умножени у довољном броју примјерака, овјерени и достављени 
надлежним органима и функционерима Општине, одјељењима и службама из 
састава Општинске управе, јавним установама и предузећима чији је оснивач 
Општина, као и другим релевантним субјектима који су именовани или наведени у 
закључку, односно на које се односио предметни закључак, у циљу упознавања с 
његовим садржајем или његове реализације.  
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Према указаним потребама, закључци су достављани и трећим лицима или на 
захтјев заинтересованих странака.  

 

Закључци су, у правилу, као и сви други акти Скупштине, објављени у 
„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

Изузетак су представљали закључци искључиво техничке природе који су се 
односили на питања организације и рада Скупштине и одржавања сједнице за које 
није било потребе да буду обрађени у форми посебног акта, па нису ни могли бити 
предмет објављивања.  

Закључци који су се односили на усвајање записника са сједнице Скупштине 
реализовани су на начин да је секретар Скупштине, у складу с налогом и садржајем 
закључка, а на основу члана 159. Пословника, израдио коначан текст записника са 
сједнице, који је потписан од стране предсједника Скупштине, секретара Скупштине 
и општинског службеника који је учествовао у изради записника, а затим овјерен и 

архивиран као саставни дио документације са сједнице Скупштине. 
 

Секретар Скупштине је за сваку наредну сједницу израђивао информацију о 
реализацији донијетих закључака са претходне сједнице, која је уобичајено 
разматрана у оквиру друге по реду тачке дневног реда сваке редовне сједнице.  

О информацији је отварана расправа, уз констатацију да је Скупштина 
упозната са информацијом о реализацији закључака са претходне редовне сједнице. 

Увидом у записнике са одржаних сједница, може се констатовати да је 
Скупштина најчешће информисана о реализацији закључака са претходне сједнице 
без вођења расправе и без изнијетих примједби, као што су: Трећа, Четврта, Шеста, 
Седма, Девета и Десета редовна сједница.  

Изузетак од наведеног представљају сједнице на којим је у вези информације 
о реализацији закључака вођена расправа, као што су: Пета и Осма редовна сједница.  

 

На Петој редовној сједници (април), одборник Огњен Бодирога је имао 
примједбу на донијети закључак са Четврте редовне сједнице, којим је забрањено да 
одборник снима сам себе када говори за скупштинском говорницом.  

Предсједник Скупштине је образложио да се у оквиру ове тачке не доноси 
нови закључак већ се разматра информација о реализацији већ донесених закључака, 
уз сугестију да се ово питање може коментарисати под тачком: Текућа  питања. 

 

На Осмој редовној сједници (септембар), одборник Огњен Бодирога је 
констатовао да је у информацији наведен закључак да је Анкетни одбор Скупштине 
у случају ЈЗУ „Апотека Фоча“ престао с радом, сматрајући да је Анкетни одбор 
направио грешку јер садашњи в. д. директор Апотеке Иван Видојевић не испуњава 
услове за обављање ове дужности. Он је питао да ли је био расписан јавни конкурс 
за директора Апотеке и, ако јесте, који су кандидати конкурисали.  

Бранимир Радовић, секретар Скупштине је образложио да је Анкетни одбор 
поступио по члану 97. став 4. Пословника Скупштине, према којем Анкетни одбор 
престаје да ради када Скупштина оконча разматрање извјештаја, на основу одлуке 
или закључка Скупштине, што се десило у конкретном случају, јер је Скупштина 
разматрала извјештај Анкетног одбора и донијела одговарајући закључак, који је 
наведен у информацији. Он је образложио да је, у складу са одлуком Скупштине, 
расписан јавни конкурс за избор и именовање директора Апотеке Фоча, али да није 
било пријављених кандидата, па је потребно расписати нови јавни конкурс. 

 

Потпунији подаци о реализацији закључака Скупштине обрађени су у 

посебном дијелу Информације, уз навођење и презентацију свих донијетих 
закључака и сазнања о њиховој реализацији. 
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28.   Одборничка  питања  

  

На редовним сједницама Скупштине одборници су имали могућност да 
поставе одборничка питања из различитих области привредног и друштвено – 

политичког живота или у вези функционисања локалне самоуправе Општине.  

Одборничка питања су била предмет обраде свих редовних сједница 
Скупштине, у чему није било изузетака.  

Ова проблематика је разматрана у двије посебне тачке дневног реда као:  

-  Одговори на oдборничка питања и  
-  Одборничка питања.  
Ове тачке дневног реда биле су предмет сваке редовне сједнице, једна иза 

друге, при крају дневног реда сједнице, а прије тачке: „Иницијативе одборника“.  

 

а) У оквиру тачке дневног реда: „Одговори на oдборничка питања“ 

одборници су користили могућност да коментаришу достављене одговоре на 
постављена питања или поставе допунска питања.  

Одговори на одборничка питања коментарисани су на редовним сједницама:  

-  Трећа редовна сједница, фебруар (Огњен Бодирога, Изет Спахић, Милорад 
Костић, Слађана Костовић Благојевић, Милош Милић и Мирослав Авдаловић), 

-  Четврта редовна сједница, март / април (Огњен Бодирога, Миливоје Достић, 
Милош Милић, Миодраг Костић и Гордан Мастило), 

-  Пета редовна сједница, април (Драгослав Станојевић, Огњен Бодирога, Изет 
Спахић и Милорад Костић),  

-  Шеста редовна сједница, јун (Татјана Шифорија и Радмил Марић), 

-  Седма редовна сједница, јул (Милорад Костић, Душан Бодирога и Милош 
Милић, 

-  Осма редовна сједница, септембар (Огњен Бодирога, Милорад Костић и 
Милош Милић), 

-  Девета редовна сједница, новембар (Милорад Костић и Милош Милић), 
- Десета редовна сједница, децембар (Милорад Костић, Миомир Бојат и 

Татјана Шифорија). 
Изузетак представљају: Прва – конститутивна сједница (јануар) и Друга 

редовна сједница (јануар), на којим није била предвиђена ова тачка дневног реда. 
 

б)  У оквиру тачке: „Одборничка питања“, одборници су имали могућност да 
поставе одборничка питања, у складу са Пословником Скупштине. 

Сва одборничка питања су уврштена као обавезан садржај записника са 
предметне редовне сједнице Скупштине.  

Може се констатовати да су одборници постављали одборничка питања на 

свакој редовној сједници Скупштине. 
Изузетак представља Прва – конститутивна сједница, уз појединачно учешће 

одборника на начин као што слиједи.  
 

Редни 

број О Д Б О Р Н И К 
Одборничка 

питања 

1.  Дејан  Павловић  1 

2.  Радмил  Марић – 

3.  Миомир  Бојат 2 

4.  Никола  Вуковић 3 

5.  Милош  Милић 15 

6.  Милан  Николић  – 

7.  Мирослав  Авдаловић  – 

8.  Татјана  Шифорија 16 
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9.  Миливоје  Достић 2 

10.  Душан  Бодирога 2 

11.  Огњен  Бодирога 30 

12.  Предраг  Кунарац 4 

13.  Немања  Лазовић – 

14.  Срђан  Драшковић  – 

15.  Сребренко  Кунарац – 

16.  Гордан  Мастило  – 

17.  Милорад  Костић 52 

18.  Петар  Елез – 

19.  Снежана  Голијанин – 

20.  Слађана  Костовић  Благојевић 4 

21.  Мирослав  Матовић 4 

22.  Драгослав  Станојевић 5 

23.  Изет  Спахић 19 

24.  Крсто  Ивановић  3 

25.  Сања  Дракул – 

26.  Хелена  Владичић – 

  С в е г а: 162 

 

Одборничка питања су обрађена у форми посебног обавјештења, које је 
секретар Скупштине састављао у року од најкасније два дана након одржавања 
сједнице Скупштине.  

Обавјештење о садржају одборничких питања израђивано је у више 
примјерака, које је достављано истовремено на осам адреса: Начелнику Општине, 

замјенику Начелника Општине, предсједнику Скупштине, као и свим начелницима 

одјељења из састава Општинске управе, ради упознавања и њихове реализације, 
односно давања или посредовања у добијању одговора на постављена питања.  

У обавјештењу је наведен позив да се одговори на постављена одборничка 
питања доставе секретару Скупштине, до слања скупштинских материјала за 
наредну сједницу Скупштине.  

Према указаној потреби, секретар Скупштине је предузимао потребне радње 
и активности на упознавању релевантних субјеката са одборничким питањима, ради 
благовременог обезбјеђивања одговора на одборничка питања. Сходно предњем, он 
се обраћао одређеним јавним установама и предузећима, као и другим установама, 

органима и организацијама, привредним и пословним субјектима који су директно 
именовани у одборничким питањима или су питања била на њих насловљена, 
односно који су оцијењени да могу бити легитимисани као компетентни даваоци 
одговора на одборничка питања.  

Одговори на одборничка питања су умножавани у довољном броју 
примјерака и достављани у прилогу скупштинских материјала, уз позив за 
одржавање наредне сједнице Скупштине или непосредно на сједници, и то како 
одборнику који је поставио одређено питање, тако и свим осталим одборницима и 
другим релевантним учесницима сједнице.  

 

 

29.   Иницијативе  одборника  

  

На редовним сједницама Скупштина је, као сталну тачку дневног реда, 

разматрала: „Иницијативе одборника“.  

Ова тачка је уобичајено разматрана као претпосљедња тачка дневног реда и 
практикована је на свим редовним сједницама Скупштине, у чему није било 
изузетака.  
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Може се констатовати да су одборници давали иницијативе на свакој 
редовној сједници Скупштине, осим на Првој – конститутивној сједници, уз 
појединачно учешће одборника на начин као што слиједи.  

 

Редни 

број О Д Б О Р Н И К 
Иницијативе 
одборника 

1.  Дејан  Павловић  2 

2.  Радмил  Марић – 

3.  Миомир  Бојат – 

4.  Никола  Вуковић 1 

5.  Милош  Милић 19 

6.  Милан  Николић  – 

7.  Мирослав  Авдаловић  5 

8.  Татјана  Шифорија 6 

9.  Миливоје  Достић – 

10.  Душан  Бодирога 2 

11.  Огњен  Бодирога 44 

12.  Предраг  Кунарац – 

13.  Немања  Лазовић 1 

14.  Срђан  Драшковић  – 

15.  Сребренко  Кунарац  – 

16.  Гордан  Мастило 1 

17.  Милорад  Костић 7 

18.  Петар  Елез – 

19.  Снежана  Голијанин 1 

20.  Слађана  Костовић  Благојевић – 

21.  Мирослав  Матовић 1 

22.  Драгослав  Станојевић 2 

23.  Изет  Спахић 2 

24.  Крсто  Ивановић  3 

25.  Сања  Дракул – 

26.  Хелена  Владичић – 

  С в е г а:  97  

 

Све иницијативе одборника биле су наведене у садржају записника са 
предметне сједнице Скупштине.  

Одмах након одржавања сједнице, секретар Скупштине је вршио техничку 
обраду иницијатива одборника у форми посебног обавјештења, које је рађено у 
писаној форми, у више примјерака и достављено на осам адреса: Начелнику 
Општине, замјенику Начелника Општине, предсједнику Скупштине и свим 
начелницима одјељења из састава Општинске управе, ради упознавања, њихове 
обраде и реализације. 

 

У складу са Програмом рада Скупштине, реализација иницијатива одборника 
разматрана је у оквиру посебне тачке дневног реда као: Информација о реализацији 
иницијатива одборника, у писаној форми, достављена од стране Начелника Општине 
и Општинске управе, у којој су биле обрађене иницијативе одборника са претходних 
сједница. Ова информација је разматрана на сљедећим сједницама: 

-  Пета редовна сједница (април), 

-  Седма редовна сједница (јул). 
-  Десета редовна сједница (децембар). 
 

Иницијативе одборника су предмет посебне обраде у Информацији. 
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30.   Информисање  Скупштине  о  текућим  питањима  
  

На свим редовним сједницама Скупштина је, као посљедњу тачку дневног 
реда, разматрала: „Текућа питања“.  

У оквиру ове тачке Скупштина је информисана о разним актуелним 
питањима која нису била предвиђена као посебне тачке дневног реда, а која су 
најчешће постављана од стране одборника, предсједника Скупштине, као и путем 
поднесака заинтересованих странака или је постојала потреба рјешавања одређених 
техничких питања у раду и функционисању Скупштине.  

Ови поднесци умножавани су у довољном броју примјерака и достављени 

одборницима и осталим учесницима Скупштине на упознавање и реализацију или је 
о њима предсједник Скупштине усмено упознао одборнике читањем садржаја 
њиховог текста, односно изношењем суштине поднеска.  

Приликом разматрања „Текућих питања“, Скупштина је, зависно од природе 
и садржаја достављених захтјева и поднесака, заузимала одговарајуће ставове и 
мишљења или у вези предметних питања није заузимала никакве ставове, уз 
констатацију да су одборници упознати са достављеним информацијама. 

У случајевима када се радило о поднесцима и захтјевима који нису били у 
њеној надлежности, Скупштина није доносила никакве посебне акте, нити је 
заузимала одређене ставове, али су одборници упознати са садржајем достављених 

поднесака. 

Може се констатовати да су предметна питања у оквиру ове тачке дневног 
реда обрађивана на свакој редовној сједници Скупштине, у чему није било изузетака. 

 

На Првој – конститутивној сједници (јануар), предсједник Скупштине Срђан 
Драшковић и замјеница Начелника Општине Весна Рашевић су, у посебним 
наступима, положили пред Скупштином свечану заклетву за обављање изборне 
функције, будући да свечану заклетву нису полагали у оквиру тачака дневног реда у 
којим је разматрано питање избора на ове функције. 

Бранимир Радовић, секретар Скупштине је подсјетио одборнике да су 
обавезни Централној изборној комисији БиХ доставити имовински картон.  

Он је позвао представнике политичких субјеката који учествују у раду 
Скупштине да доставе дописе о саставу клубова одборника и одборничких група, уз 
назначење овлашћених представника, у складу са Пословником Скупштине, а све у 
циљу организовања рада Колегијума. 

Душан Бодирога и Миливоје Достић су, у одвојеним дискусијама, оцијенили 
да сала Градског народног позоришта у Фочи није адекватна ни условна за 
одржавање сједница Скупштине, да не постоји могућност јавног преноса сједнице, 

уз сугестију да се сједнице убудуће одржавају у сали Центра за културу и 
информисање, у којој су се и раније одржавале сједнице Скупштине. 

Огњен Бодирога је тражио да се објасни да ли је у Пословнику Скупштине 

регулисано питање видео снимања сједнице, уз најаву да ће СДС тражити видео 
пренос. Он је Начелнику Општине пренио молбу студената који морају да плаћају 
око 150 КМ за PCR тест када одлазе у Србију на полагање испита, тражећи да им 
Општина на одређени начин рефундира ово плаћање. 

Радмил Марић се сложио да је сала Градског народног позоришта неусловна 
за одржавање сједница Скупштине, уз напомену да је за одржавање сједница у 
простору гдје су се раније одржавале сједнице потребно добити писмено одобрење 
надлежног епидемиолога, јер нико неће преузети одговорност за штетне посљедице.  

Милан Вукадиновић, начелник Општине је истакао да ће се питање сале за 
одржавање сједница Скупштине и захтјев студената разматрати на наредној сједници 
Општинског кризног штаба. 
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На Другој редовној сједници (јануар), предсједник Скупштине је позвао 
представнике политичких субјеката који су заступљени у Скупштини да доставе 
приједлоге кандидата за стална радна тијела Скупштине, у складу са писаним 
позивом, како би се приступило формирању сталних радних тијела; да доставе 
списак одборника са саставом одборничких клубова и одборничких група за 

формирање Колегијума; уз позив одборницима да се фотографишу у студију „Фото 
М“ за израду одборничких легитимација. 

Огњен Бодирога је дао иницијативу да се набаве најмање двије – три машине 
за чишћење леда на тротоарима у зимском периоду.  

Милорад Костић је истакао да грађани насеља Бараковац траже да се ријеши 
проблем који постоји на путу за ово насеље, за дио пута који се рачва за сточну 
пијацу, гдје је велико сужење пута, што отежава саобраћај. 

 

На Трећој редовној сједници (фебруар), Весна Рашевић, замјеница Начелника 
Општине је најавила да ће Начелник Општине Фоча организовати Форум 
безбједности у вези догађаја од 17. 2. 2021. године. 

 

На Четвртој редовној сједници (март / април), Огњен Бодирога је истакао 
узнемиреност незапослених стоматолога јер су чули да је на Стоматолошком 
факултету почела да ради једна особа која није из Фоче, а завршила је студије прије 
годину дана, па је предложио да се од декана Стоматолошког факултета тражи 
објашњење под којим условима је ангажована ова особа. 

Радмил Марић је сматрао да Скупштина не може улазити у независност 
Медицинског факултета, а да се питање неправилности у радњама рјешава на суду. 

Предсједник Скупштине је прочитао одговор Полицијске управе Фоча на 
захтјев за достављање информације поводом питања безбједности грађана и 
оштећења на џамији Алаџа, које је иницирао одборник Изет Спахић. 

 

На Петој редовној сједници (април), Огњен Бодирога је истакао да у 
Пословнику Скупштине није нигдје дословно наведено да се одборнику забрањује да 
снима сам себе, сматрајући да је на прве три сједнице Скупштине могао да снима 
своју дискусију, јер тада није био донесен закључак којим се то снимање забрањује. 

Он је похвалио садашњег шефа Електродистрибуције – РЈ Фоча, јер је у 
кратком року ријешио неке проблеме који су били на чекању.  

Он се обратио Радмилу Марићу, директору Универзитетске болнице, уз 
наводе да је добио писмо од незапослених сестара Митровић, са завршеном средњом 

медицинском школом.  
Он је апеловао на млађе генерације да избришу 1. мај као празник, који су 

наметнули комунисти, а учинили су највише зла српском народу, уз позив да славе 
Ђурђевдан. 

Предсједник Скупштине је упознао Скупштину са дописом једог од 
синдиката Општинске управе који позива одборнике на међусобно поштовање и 
уважавање, као и између одборника и запослених у Општинској управи, а све у вези 
са дешавањима на претходној, Чертвртој редовној сједници (март / април).  

Он је у своје лично име и у име одборника свим грађанима Општине честитао 
Први мај, међународни празник рада, као и вјерске празнике Васкрс и Бајрам. 

 

На Шестој редовној сједници (јун), на иницијативу Огњена Бодироге, а на 
приједлог Начелника Општине, Скупштина је, једногласно, донијела закључак у вези 
израженог незадовољства грађана због изградње асфалтне базе у Индустријској зони 
Брод према важећем Регулационом плану „Брод на Дрини“. 

Милорад Костић је дао примједбу на одржавање пута од града до Бриона, да 
је мост на улазу у град зарастао у траву, да треба редовно одржавати пут код гробља 
Божовац, јер по путу увијек има камења и шодера које нанесе вода и поток.  
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Предсједник Скупштине је позвао одборнике и грађане да у недјељу, 20. јуна, 
присуствују обиљежавању славе цркве у селу Осија, поводом славе Свете Тројице.  

 

На Седмој редовној сједници (јул), Огњен Бодирога је прочитао поднесак: 
Приједлог за додатну тачку дневног реда СО Фоча, који је наводио приликом 
предлагања допуне дневног реда да се у дневни ред сједнице уврсти као тачка 14. 

Доношење одлуке о обустави свих радова компаније „Нешковић“ д.о.о. Бијељина на 
локацијама Јужни мост Слободе и Брод на Дрини, који је темељен на допису 

Заједница етажних власника насеља Рибарска. Он је истакао захтјев да се ови радови 
обуставе, због потписивања споразума са Општином Фоча да се очисти корито 
ријеке Дрине прије градње пумпе, уз приједлог да се формира стучна комисија у вези 
овог питања и добро размотре регулациони планови. 

 

На Осмој редовној сједници (септембар), предсједник Скупштине је прочитао 
допис Окружног јавног тужилаштва Требиње, у вези са закључком Скупштине о 

пословању ЈЗУ „Апотека Фоча“ Фоча, у којем се наводи да је Тужилаштво упутило 
наредбу у циљу провјере навода из овог закључка и прикупљања свих релевантних 
чињеница које ће се прикупити и доставити Тужилаштву на даља поступања. 

Огњен Бодирога је тражио: да директор Универзитерске болнице достави 
информацију шта се дешава по питању индустријског и медицинског кисеоника, ко 
има дозволу за промет лијекова; да се ријеши правни сукоб у Улици цара Лазара 
између Стевановић Милије и Кунарца Крста, који је на граници физичког обрачуна; 
да се објасни плаћање таксе приликом уписа у Средњошколски центар. 

Крсто Ивановић, директор Средњошколског центра, је дао објашњење да се, 

приликом уписа у разреде средње школе, плаћа котизација, према одлуци Школског 

одбора, од које су ослобођена дјеца из породица погинулих бораца, инвалида свих 
категорија, вишечланих породица и социјално угрожених породица. Сви ученици су 
дужни да плате три КМ за осигурање, које покрива ученика током 24 сата. 

Милорад Костић је изнио своје ставове о одређеним питањима, дајући шира 
образложења. Он је тражио да се објасни када ће Општина ријешити вишегодишњи 
проблем прекида комуналне мреже у насељу Обилићево, тачније средњи дио 
Обилићева иза старе кућа Хаџивуковића. Он је питао када ће Општина коначно 
урадити пут у насељу Драгочава на релацији од Милића млина, кроз засеок Ријека, 
до засеока Чокотница на начин како треба.  

Огњен Бодирога, Милорад Костић и Татјана Шифорија су позвали грађане 

општине Фоча да у недељу 3. октобра 2021. године изађу на изборе за чланове 
савјета мјесних заједница и изаберу најбоље кандидате за своју мјесну заједницу.  

 

На Деветој редовној сједници (новембар), Милорад Костић је питао да ли се и 
на текућа питања дају одговори тромесјечно, пошто није добио одговор на текућа 
питања која је поставио на Осмој редовној сједници, уз апел да му се на постављена 
питања достави одговор. 

Предсједник Скупштине је одговорио да ће се текућа питања са Осме редовне 
сједнице уврстити у одборничка питања са Девете редовне сједнице. 

Огњен Бодирога је истакао да је посланик у Народној скупштини РС 
Споменко Стојановић изнио податак да Универзитетска болница Фоча од 2015. 
године користи технички индустријски кисеоник, тражећи да директор ове установе 
каже да ли је то истина, јер фирма „ТГТ“ нема лиценцу за промет лијекова, а 
медицински кисеоник је лијек. Он је питао да ли су истинити наводи у вези са PCR 

тестовима  и да ли здравствени радници плаћају те тестове. 
Бранимир Радовић, секретар Скупштине је сматрао да се на начин како се 

износе текућа питања ствара лоша пракса у раду Скупштине, јер се износе питања 
која се у оквиру редовних тачака дневног реда могу третирати као одборничка 
питања или иницијативе одборника, које имају своју процедуру и третман, у складу 
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са Пословником Скупштине. Овако формулисана текућа питања уносе одређену 
забуну у раду надлежних органа и служби Општинске управе, уз напомену да се она 
уносе у записник на начин како су и презентована, да се не мијења њихов карактер, 
али се достављају извршној власти Општине на упознавање.  

 

На Десетој редовној сједници (децембар), Огњен  Бодирога је истакао да се 
Удружење „Трачак наде“ обратило директору ШГ „Маглић“, Споменку Стојановићу, 
с молбом за помоћ у огревном дрвету, а овај директор је одговорио да предузеће ШГ 
„Маглић“ није у могућности да удовољи молби овог удружења, што по његовом 
мишљењу представља сраман чин. 

Срђан Драшковић је истакао да му је познато да је у неколико наврата ШГ 
„Маглић“ помагао удружење „Трачак наде“, па ово питање и какви су прописи у 
вези пружања помоћи у додјели огрева треба видјети са директором овог предузећа. 

 

 

31.   Посебне  сједнице  

 

У току 2021. године Скупштина је одржала једну посебну сједницу.  

Прва посебна сједница одржана је у четвртак, 20. маја 2021.  године, у сали 
Центра за културу и информисање, у Фочи, са почетком у 10.15 часова.  

Сједница је одржана на захтјев Начелника Општине, у складу са чланом 97. 
став 3. Пословника Скупштине.  

Приједлог за одржавање ове сједнице разматран је на Четвртој сједници 
Колегијума, од 20. 4. 2021. године, на којој је утврђен приједлог дневног реда.  

Приједлог дневног реда ове сједнице усвојен је једногласно:  
1.  Информација о изградњи малих хидроелектрана на сливу ријеке Бјелаве, 
2.  Информација о стању и изградњи, регионалних, магистралних и других 

приступних путева на подручју општине Фоча.  
Ове тачке дневног реда биле су уврштене у Програму рада Скупштине, 

евидентиране под бројевима 25. и 42.  
Сједницом је предсједавао Срђан Драшковић, предсједник Скупштине. 

Сједници су присуствала 24 одборника.  
Поред одборника, представника извршне власти Општине и обрађивача 

радних материјала, сједници су присуствовали  и: 
-  Споменко Стојановић, посланик у Народној скупштини Рублике Српске, 
-  Драган Јевтић, помоћник министра за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију у Влади Републике Српске,  
-  представник предузећа „Србињепутеви“ д.о.о. Фоча,  
-  представник удружења Центри цивилних иницијатива, 
- представници Удружења грађана „Бјелава“ Фоча, које је иницирало 

одржавање посебне сједнице у вези прве тачке дневног реда,  
-  средства јавног информисања (Радио Фоча, Нова БХ ТВ, РТ РС, Creativo 

Centar).  

Позив за присуствовање овој сједници достављен је и Министарству 
енергетике и рударства у Влади Републике Српске.  

Пред почетак сједнице одржана је сједница Колегијума, на којој је разматран 
писани захтјев Удружења Центри цивилних иницијатива да им се дозволи видео 
снимање прве тачке дневног реда, која се односи на изградњу малих хидроелектрана 
на сливу ријеке Бјелаве, које би вршилo продукцијска кућа „Creativo Centar“. 

Колегијум Скупштине је, једногласно, уважио предметни захтјев за снимање 
ове посебне сједнице, које се односио на прву тачку дневног реда.  

Након разматрања радних материјала за тачке дневног реда, Скупштина је 
донијела одговарајуће закључке, који су обрађени у посебном дијелу Информације.  
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 32.   Комеморативне  сједнице  
  

У току 2021. године Скупштина је одржала једну комеморативну сједницу, 
поводом смрти одборнице Слађане Костовић Благојевић, која је преминула 16. 
априла 2021. године. 

Комеморативна сједница је одржана у суботу, 17. априла, у сали Градског 
народног позоришта Фоча, уз присуство одборника, представника извршне власти 
Општине, Социјалистичке партије, Владе Републике Српске и чланова ожалошћене 
породице.  

 

 

33.   Свечане  сједнице  

  

У току 2021. године Скупштина је одржала једну свечану сједницу, поводом 
обиљежавања 9. маја – Дана Општине Фоча.  

Свечана сједница је одржана у недјељу, 9. маја, у сали Градског народног 
позоришта Фоча, с почетком у 11.00 часова, уз присуство гостију.  

Без посебног дневног реда сједнице, одговарајући извјештај о раду органа 
Општине поднијели су Срђан Драшковић, предсједник Скупштине и Милан 
Вукадиновић, начелник Општине.  

У другом дијелу свечане сједнице, након пригодног културно – умјетничког 
програма, извршено је уручење награда и признања Општине за 2021. годину, у 
складу са скупштинском Одлуком о додјели награда и признања Општине Фоча за 
2021. годину (Пета редовна сједница, април).  

 

 

II   ЗАКЉУЧЦИ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  У  2021.  ГОДИНИ  И  
ЊИХОВА  РЕАЛИЗАЦИЈА 

 

У току 2021. године Скупштина је, приликом одлучивања у вези одређених 
питања са утврђеног дневног реда сједнице, у оквиру законских и статутарних 
овлашћења и надлежности, доносила одлуке у форми закључака, којима је заузимала 
одређене ставове и мишљења о актуелним питањима из локалне самоуправе. 

Закључци Скупштине презентују се у Информацији, уз навођење редног броја 
закључка, евиденције предметне сједнице Скупштине, предмета разматрања као 
тачке дневног реда, као и текста закључака.  

Сви закључци су садржавали посебну тачку са одредбом о ступању на снагу 
закључка, која је дефинисана на сљедећи начин: „Закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Општине Фоча“.  

Из практичних разлога, приликом презентације закључака, ова одредба се 
није наводила у Информацији.   

Изузетак од наведеног представљали су закључци:  

-  који се односе на промјену редослиједа тачака утврђеног дневног реда 
сједнице или су били искључиво техничке природе за које није било потребе да буду 
обрађени у форми посебног акта, па нису били предмет објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Фоча“,  

-  којим се вршила верификација мандата нових одборника (Мирослав 
Авдаловић, Татјана Шифорија и Хелена Владичић), који су урађени у форми 
посебног акта, са одредбом о ступању на снагу „даном доношења“, чиме је 
омогућено остваривање права и дужности одборника од верификације мандата. 

У погледу реализације закључака, у овом дијелу Информације су обрађена 
питања и подаци који представљају одређену посебност и специфичност у односу на 
текст у Информацији који је евидентиран под тачком број 27. „Закључци Скупштине 
и њихова реализација“, који се односе на све закључке.  



59 

 

На Првој – конститутивној сједници (јануар), Скупштина је донијела један 
закључак, који је евидентиран под редним бројем 1.  

 

1) Прије усвајања дневног реда, након разматрања Извјештаја о избору, 
додјели и прихватању мандата одборника у Скупштини Општине Фоча, који је 
поднио тадашњи секретар Скупштине, Скупштина је, једногласно, донијела      
 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о избору, додјели и прихватању 
мандата одборника у Скупштини Општине Фоча. 

Извјештај о избору, додјели и прихватању мандата одборника у Скупштини 
Општине Фоча представља саставни дио овог закључка. 
  

Закључак са Прве – конститутивне сједнице (јануар) је реализован у складу са 
налогом и његовим садржајем.     

Закључак је урађен у форми посебног акта и евидентиран у дјеловодном 
протоколу аката Скупштине под бројем: 01-022-1/21 од 13. 1. 2021. године.  

Закључак је потписао предсједник Скупштине из претходног сазива, г. Изет 
Спахић, који је предсједавао Првом – конститутивном сједницом, до избора Радног 
предсједништва.   

Закључак је технички обрађен и објављен у „Службеном гласнику Општине 
Фоча“, број 1. од 15. јануара 2021. године.  

 

На Другој редовној сједници (јануар), Скупштина је донијела један закључак, 

који је евидентиран под редним бројем 2. 
 

2) Након разматрања Записника са Прве – конститутивне сједнице, 

Скупштина је, већином гласова, донијела   
 

З а к љ у ч а к 

Записник са Прве – конститутивне сједнице Скупштине Општине Фоча, у 
мандату 2020 – 2024. године, одржане 13. 1. 2021. године, враћа се на дораду и 
корекцију због већег броја примједби на текст, које су изнијели одборници Огњен 
Бодирога и Милорад Костић.  

Записник из тачке 1. овог закључка биће предмет разматрања и усвајања на 
Трећој редовној сједници Скупштине Општине Фоча. 

 

Закључак са Друге редовне сједнице (јануар) је реализован у складу са 
налогом и његовим садржајем.   

Закључак је урађен у форми посебног акта и евидентиран у дјеловодном 
протоколу аката Скупштине под бројем: 01-022-4/21 од 29. 1. 2021. године. 

Закључак је технички обрађен и објављен у „Службеном гласнику Општине 
Фоча“, број 2. од 1. фебруара 2021. године.  

Закључак је разматран на Другој сједници Колегијума, од 16. 2. 2021. године, 
на којој је предметни записник уврштен у Приједлог дневног реда Треће редовне 
сједнице Скупштине (фебруар), на поновно разматрање и усвајање.  

У поступку утврђивања текста Записника са Прве – конститутивне сједнице, 

в. д. секретар Скупштине је поступио у складу са налозима из Закључка, као и 
чланом 158. став 5. Пословника Скупштине. Констатоване су изнијете примједбе 
одборника на претходни текст записника, извршено је поновно саслушавање тонског 
снимка ове сједнице, сачињен је писани запис излагања ових одборника, налик 
стенограму, уз запис дискусија са Друге редовне сједнице у оквиру расправе о 
записнику. Могло се закључити: да су неки наводи већ били тематски обрађени у 
оспореном тексту записника, па су поновљени, уз примједбу на стилски приказ; да 



60 

 

су поновљени наводи из дискусија са Прве сједнице, који нису унијети у Записник; 
да су изнијети наводи који нису били предмет дискусија са Прве, конститутивне 
сједнице.  

Поновни текст записника је сачињен уз уважавање свих наведених околности, 

имајући у виду одредбу из члана 157. став 2. Пословника Скупштине да записник 
„садржи основне податке о раду Скупштине на сједници“, са посебним освртом на 
тачку 4) о дискусији одборника, дефинисана као: „изнијети приједлози и сажети 
коментари у излагању учесника расправе по одређеним тачкама дневног реда“.  

Поновни текст Записника са Прве – конститутивне сједнице је, у складу са 
овим закључком, био предмет разматрања на Трећој редовној сједници (фебруар). 

Поступање по овом закључку је детаљно обрађено у Информацији о 
реализацији закључака са Друге редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 29. 
1. 2021. године, која је разматрана као посебна тачка дневног реда на Трећој 
редовној сједници (фебруар), у којој су наведене дискусије одборника Огњена 
Бодироге и Милорада Костића у интегралном тексту.  

 

На Трећој редовној сједници (фебруар), Скупштина је донијела седам 
закључака, који су евидентирани под редним бројевима 3 – 9.  

 

3)  Прије усвајања дневног реда, у поступку разматрања статусних питања 
одборника, након разматрања Извјештаја о престанку, додјели и прихватању мандата 
одборника у Скупштини Општине Фоча, који је поднио вршилац дужности 
секретара Скупштине, Скупштина је, једногласно, донијела  
 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о престанку, додјели и 
прихватању мандата одборника у Скупштини Општине Фоча, од 8. 2. 2021. године.  

Извјештај о престанку, додјели и прихватању мандата одборника у 
Скупштини Општине Фоча представља саставни дио овог закључка. 

 

4) Након разматрања Записника са Прве – конститутивне сједнице 
Скупштине, од 13. 1. 2021. године, Скупштина је, једногласно, донијела  

 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Записник са Прве – конститутивне сједнице 
Скупштине Општине Фоча, у мандату 2020 – 2024. године, од 13. 1. 2021. године, без 
примједби на текст. 

 

5)  Након разматрања Записника са Друге редовне сједнице Скупштине, од 
26. 2. 2021. године, Скупштина је, једногласно, донијела  

 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Записник са Друге редовне сједнице 
Скупштине Општине Фоча, од 29. 1. 2021. године, уз примједбе на текст које је дао 
одборник Миливоје Достић. 

 

6) Након разматрања Нацрта буџета Општине Фоча за 2021. годину, 
Скупштина је, већином гласова, донијела  

 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча прихвата Нацрт буџета Општине Фоча за 2021. 
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). 
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7)  Након тачке 4. дневног реда, на приједлог предлагача одлука, које се 

односе на регулационе планове, да се изврши измјена у редослиједу тачака усвојеног 
дневног реда због учешћа гостију, као обрађивача радног материјала, који долазе из 
Бање Луке, Скупштина је, једногласно, донијела  
 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча прихвата приједлог да се изврши промјена у 
редослиједу тачака усвојеног дневног реда и да се тачке 8. и 9. разматрају као тачке: 

5. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела 
Регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“ (шеста одлука о приступању изради 
измјена и допуна дијела Плана),  

6. Приједлог одлуке о усвајању Приједлога Регулационог плана  Индустријске 
зоне „Брод на Дрини“ Фоча и измјени дијела Регулационог плана „Брод на Дрини“ 

Фоча,  

а да се тачке 5, 6. и 7. разматрају као тачке 7, 8. и 9. дневног реда сједнице.  
 

8)  Након разматрања Извјештаја о раду и пословању Јавне установе Дјечији 
вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за 2019/2020. годину, Скупштина је, једногласно, 
донијела  

 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о реализацији Годишњег 
програма рада ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за радну 2019/2020. годину. 

 

9)  Након разматрања Програма рада Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова 
Змај“ Фоча за 2020/2021. годину, Скупштина је, једногласно, донијела  

 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча даје сагласност на Годишњи програм рада Јавне 
установе за предшколско образовање и васпитање дјеце – Дјечији вртић „Чика Јова 
Змај“ Фоча за радну 2020/2021. годину.  
  

 Закључци са Треће редовне сједнице (фебруар) су реализовани у складу са 
налозима и њиховим садржајем.    

Закључци су урађени у форми посебног акта и евидентирани у дјеловодном 
протоколу аката Скупштине под бројем:   

3)  01-022-17/21 од 26. 2. 2021. године, 
4)  01-022-18/21 од 26. 2. 2021. године, 
5)  01-022-19/21 од 26. 2. 2021. године, 
6)  01-022-14/21 од 26. 2. 2021. године, 
8)  01-022-15/21 од 26. 2. 2021. године, 
9)  01-022-16/21 од 26. 2. 2021. године. 
Изузетак се односи на закључак број 7) који није урађен у форми посебног 

акта и који је реализован у току одвијања  Треће редовне сједнице. 
Закључци су технички обрађени и објављени у „Службеном гласнику 

Општине Фоча“, број 4. од 1. марта 2021. године.  
У поступку реализације закључка број 5) и утврђивања коначног текста 

записника са Друге редовне сједнице, констатоване су примједбе на текст записника 
које је изнио одборник Миливоје Достић, у дијелу који се односи на његово 
одборничко питање и унесени тачни лични подаци наведене особе.   

Интегрални дио текста записника са Друге редовне сједнице из тачке 4. 
дневног реда (Одборничка питања), који се односи на одборничко питање Миливоја 
Достића, представљен је у Информацији о реализацији закључака са Треће редовне 
сједнице, која је разматрана на Четвртој редовној сједници Скупштине (март/април).  
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На Четвртој редовној сједници (март / април), Скупштина је донијела 22 

закључка, који су евидентирани под редним бројевима 10 – 31.  

 

 10)  Прије усвајања дневног реда, у поступку разматрања процесних питања у 
вези рада Скупштине и одвијања сједнице, на приједлог предсједника Скупштине, 
након разматрања предложеног закључка, Скупштина је, већином гласова, донијела  
 

З а к љ у ч а к 

Одборник Скупштине Општине Фоча, представник извршне власти Општине 
Фоче, ни било који други учесник на сједници Скупштине Општине Фоча не може, 
без овлашћења Скупштине Општине Фоча, Колегијума или предсједника Скупштине 
Општине Фоча, у својој режији или за своје потребе посебним уређајима вршити: 

-  тонско снимање сједнице Скупштине Општине Фоча, 
-  фотографско или видео снимање сједнице Скупштине Општине Фоча, 
-  објављивање неовлашћених тонских, фотографских или видео снимака на 

друштвеним мрежама. 
Лица из тачке 1. овог закључка не могу предузимати било какве радње којим 

би се довео у питање дигнитет Скупштине Општине Фоча, одборника Скупштине 
Општине Фоча, представника извршне власти Општине Фоча, запослених у 
Општинској управи Општине Фоча или других лица која учествују на сједници 
Скупштине Општине Фоча у својству званице или госта. 

Лица из тачке 1. овог закључка дужна су да, у обављању својих права и 
дужности, поштују правила и стандарде понашања, у складу са Пословником 
Скупштине Општине Фоча и Етичким кодексом за изабране представнике – 

одборнике у Скупштини Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 
9/05), уз међусобно уважавање и поштовање, штитећи углед и достојанство 
Скупштине Општине Фоча. 

Јавност рада Скупштине Општине Фоча регулисана је Статутом Општине 
Фоча, Пословником Скупштине Општине Фоча, правом на увид у службени тонски 
или видео снимак и њихово коришћење, у складу са прописима којим је регулисано 
питање слободе приступа информацијама. 

Свако понашање супротно одредбама овог закључка представља повреду реда 
на сједници Скупштине Општине Фоча и повреду Етичког кодекса за изабране 
представнике – одборнике у Скупштини Општине Фоча. 

 

11)  Након разматрања Записника са Треће редовне сједнице, Скупштина је, 
једногласно, донијела     

 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Записник са Треће редовне сједнице 
Скупштине Општине Фоча, од 26. 2. 2021. године, уз примједбе на текст које су дали 
одборници Огњен Бодирога и Изет Спахић. 

 

12)  Након разматрања Плана рада Општинске управе Општине Фоча за 2021. 
годину, Скупштина је, већином гласова, донијела     

 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Годишњи план рада Општинске управе 
Општине Фоча за 2021. годину. 

 

13)  Након разматрања Програма рада Начелника Општине Фоча за 2021. 

годину, Скупштина је, већином гласова, донијела  
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З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Програм рада Начелника Општине Фоча за 
2021. годину. 

 

Након разматрања извјештаја за период јануар – децембар 2020. године о 
стању у области инспекција Општинске управе, након јединствене расправе и 
посебног изјашњавања о предметним извјештајима, Скупштина је донијела сљедеће   
 

З а к љ у ч к е   

14)  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Одјељења за инспекцијске 
послове и комуналну полицију  –  Инспекције за храну и ветеринарске инспекције о 
стању у 2020. години у области инспекције за храну и ветеринарске инспекције. 
(Закључак је усвојен једногласно.)  

 

15)  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Одјељења за инспекцијске 
послове и комуналну полицију – Тржишне инспекције о стању у области тржишне 
инспекције у 2020. години. (Закључак је усвојен једногласно.)  

 

16)  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 
01. јануара до 31. децембра 2020. године. (Закључак је усвојен једногласно.)  

 

17)  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Одјељења за инспекцијске 
послове и комуналну полицију – Водне инспекције о стању у 2020. години из 
области водне инспекције. (Закључак је усвојен већином гласова.)  

 

18)  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Одјељења за инспекцијске 
послове и комуналну полицију – Комуналне полиције за период од 01.01. до 
31.12.2020. године у области комуналне полиције. (Закључак је усвојен једногласно.)  

 

Након разматрања годишњег Извјештаја о раду и пословању и Програма рада 
Центра за културу и информисање Фоча, чији је оснивач Општина Фоча, Скупштина 
је донијела    
 

З а к љ у ч к е 

19)  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о раду Центра за културу и 
информисање Фоча у 2020. години. (Закључак је усвојен једногласно.)  

 

20)  Скупштина Општине Фоча даје сагласност на Програм рада Центра за 
културу и информисање Фоча за 2021. годину. (Закључак је усвојен једногласно.)  

 

 Након разматрања годишњег Извјештаја о раду и пословању и Програма рада 
Јавне здравствене установе Дом здравља Фоча, чији је оснивач Општина Фоча, 
Скупштина је донијела    
 

З а к љ у ч к е 

21)  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Јавне здравствене установе 
Дом здравља Фоча о финансијско – економском пословању ЈЗУ Дом здравља Фоча у 
периоду 01. 01 – 31. 12. 2020. године. (Закључак је усвојен једногласно.) 

 

22) Скупштина Општине Фоча даје сагласност на План рада Јавне 
здравствене установе Дом здравља Фоча за 2021. годину.  

(Закључак је усвојен једногласно.)  
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Након разматрања годишњег Извјештаја о раду и пословању и Програма рада 
Јавне установе Центар за социјални рад Фоча, чији је оснивач Општина Фоча, 
Скупштина је донијела    
 

З а к љ у ч к е 

23)  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о раду Јавне установе 
Центар за социјални рад Фоча за 2020. годину.  

(Закључак је усвојен већином гласова.) 

 

24) Скупштина Општине Фоча даје сагласност на Програм рада Јавне 
установе Центар за социјални рад Фоча за 2021. годину.  

(Закључак је усвојен већином гласова.) 

  

Након разматрања годишњег Извјештаја о раду и пословању и Програма рада 
Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча, чији је оснивач Општина Фоча, 
Скупштина је донијела    
 

З а к љ у ч к е 

25)  Скупштина Општине Фоча није усвојила Извјештај о раду Јавне установе 
Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча у 2020. години.  

(Закључак је усвојен већином гласова.) 

 

26)  Скупштина Општине Фоча није дала сагласност на Програм рада Јавне 
установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча за 2021. годину.  

(Закључак је усвојен већином гласова.) 

 

27)  Скупштина Општине Фоча покреће поступак разрјешења директора и 
чланова Управног одбора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча, прије 
истека трајања мандата, због неусвајања Извјештаја о раду за 2020. годину. 

Задужују се надлежни органи Општине Фоча и радна тијела Скупштине 
Општине Фоча да, у складу са својим надлежностима и овлашћењима, предузму 
потребне радње и активности за разрјешење и именовање директора и чланова 
Управног одбора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча.  

(Закључак је усвојен већином гласова.) 

 

Након разматрања годишњег Извјештаја о раду и пословању и Програма рада 
Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча, чији је оснивач Општина 
Фоча, Скупштина је донијела    
 

З а к љ у ч к е 

28)  Скупштина Општине Фоча није усвојила Извјештај о раду Јавне установе 
Туристичка организација Општине Фоча за 2020. годину.  

(Закључак је усвојен већином гласова.) 

 

29)  Скупштина Општине Фоча није дала сагласност на Програм рада Јавне 
установе Туристичка организација Општине Фоча за 2021. годину.  

(Закључак је усвојен већином гласова.) 

 

30)  Скупштина Општине Фоча покреће поступак разрјешења директора и 
чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча, 
прије истека трајања мандата, због неусвајања Извјештаја о раду за 2020. годину. 

Задужују се надлежни органи Општине Фоча и радна тијела Скупштине 
Општине Фоча да, у складу са својим надлежностима и овлаштењима, предузму 
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потребне радње и активности за разрјешење и именовање директора и чланова 
Управног одбора Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча. 

(Закључак је усвојен већином гласова.) 

 

31)  Након разматрања разрјешења и избора и именовања вршиоца дужности 
директора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча, чији је оснивач 
Општина Фоча, Скупштина је, једногласно, донијела  
 

З а к љ у ч а к 

Задужују се органи Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча да 
сачине: 

-  Извјештај о раду и пословању Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ 

Фоча за 2020. годину, 
-  План санације и пословања Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ 

Фоча, са прегледом стања пословања од 2012. године.  
Акти из тачке 1. овог закључка биће предмет разматрања на наредној 

сједници Колегијума и редовној сједници Скупштине Општине Фоча. 
 

 Закључци са Четврте редовне сједнице (март / април) реализовани су у складу 
са налозима и њиховим садржајем.  

Закључци су урађени у форми посебног акта и евидентирани у дјеловодном 
протоколу аката Скупштине под бројем: 

10)  01-022-55/21 од 31. 3. 2021. године, 
11)  01-022-54/21 од 31. 3. 2021. године, 
12)  01-022-35/21 од 31. 3. 2021. године, 
13)  01-022-36/21 од 31. 3. 2021. године, 
14)  01-022-37/21 од 1. 4. 2021. године, 
15)  01-022-38/21 од 1. 4. 2021. године, 
16)  01-022-39/21 од 1. 4. 2021. године, 
17)  01-022-40/21 од 1. 4. 2021. године, 
18)  01-022-41/21 од 1. 4. 2021. године, 
19)  01-022-42/21 од 1. 4. 2021. године, 
20)  01-022-43/21 од 1. 4. 2021. године, 
21)  01-022-44/21 од 1. 4. 2021. године, 
22)  01-022-45/21 од 1. 4. 2021. године, 
23)  01-022-46/21 од 1. 4. 2021. године, 
24)  01-022-47/21 од 1. 4. 2021. године, 
25)  01-022-48/21 од 1. 4. 2021. године, 
26)  01-022-49/21 од 1. 4. 2021. године, 
27)  01-022-50/21 од 1. 4. 2021. године, 
28)  01-022-51/21 од 1. 4. 2021. године, 
29)  01-022-52/21 од 1. 4. 2021. године, 
30)  01-022-53/21 од 1. 4. 2021. године, 
31)  01-022-56/21 од 1. 4. 2021. године. 
Закључци су технички обрађени и објављени у „Службеном гласнику 

Општине Фоча“, број 6. од 2. априла 2021. године.  
У поступку реализације закључка број 11) и утврђивања коначног текста 

записника са Треће редовне сједнице, констатоване су примједбе на текст записника 
које су изнијели одборници Огњен Бодирога и Изет Спахић.  

Исправљене су грешке у тачном називу спортских клубова (Карате клуба 
„Нипон“, Кик бокс „Игма“), на које је указао одборник Огњен Бодирога. 

У складу са примједбом одборника Изета Спахића, у коначан текст 
записника, на другој страници, унесена је реченица, као посебан пасус, која гласи: 
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„Он је истакао да је у вези овог питања контактирао предсједника Скупштине 
и предлагао му да од Полицијске управе Фоча затражи информацију.“ 

Записник са Треће редовне сједнице Скупштине је технички обрађен, 
потписан и овјерен и као такав представља саставни дио архивске документације са 
Треће редовне сједнице Скупштине.  

Интегрални дио текста Записника са Треће редовне сједнице који се односи 
на примједбе одборника представљен је у Информацији о реализацији закључака са 
Четврте редовне сједнице, која је разматрана на наредној сједници Скупштине у 
оквиру посебне тачке днвеног реда.  

Примједба Огњена Бодироге да је у записнику изостављена једна, пета по 
реду иницијатива, ријешена је у складу са утврђеним чињеничним стањем. Увидом у 
тонски снимак са Треће редовне сједнице, утврђено је да је одборник Огњен 
Бодирога изложио четири иницијативе, које су унесене у текст записника. Његов 
поднесак са пет иницијатива, који је достављен у писаној форми, на протокол 
Општинске управе, након одржане Треће редовне сједнице, није био достављен на 
обраду секретару Скупштине, па је предложено да се ова иницијатива уврсти у 
иницијативе са Четврте редовне сједнице.  

У складу са захтјевом Изета Спахића, у коначан текст Записника са Друге 
сједнице Колегијума, у оквиру тачке: АД – 3. Текућа питања, унесени су резултати 
гласања о закључку Колегијума да се о изградњи малих хидроелектрана на сливу 
ријеке Бјелаве расправља у оквиру редовне тачке дневног реда (већином гласова), 
тако да је додата реченица, која гласи: „Против“ је гласао Изет Спахић, док је Гордан 
Мастило гласао „за“ овај приједлог под условом да је с тим приједлогом сагласно 
Удружење грађана „Бјелава“.   

У члану 40. Пословника Скупштине предвиђено је да се на сједници 
Колегијума води скраћени записник, који се доставља одборницима Скупштине.   

На сједницама Колегијума није постојала пракса да се у оквиру посебне тачке 
дневног реда разматра записник са претходне сједнице Колегијума, али није било 
сметњи да се ово питање разматра у оквиру текућих питања.  

План рада Општинске управе Општине Фоча за 2021. годину (број 12) и 
Програм рада Начелника Општине Фоча за 2021. годину (број 13) су технички 
обрађени у форми посебног акта и објављени на службеном сајту Општине, односно 
у „Службеном гласнику Општине Фоча“ број 6.  

Питања разматрана у оквиру закључака: 27, 30. и 31. уврштена су у приједлог 
дневног реда Пете редовне сједнице (април).  

 

На Петој редовној сједници (април), Скупштина је донијела 14 закључака који 
су евидентирани под редним бројевима 32 – 45.  

 

32) Након разматрања Извјештаја Начелника Општине о реализацији 
потрошње буџетске резерве за 2020. годину, Скупштина је, већином гласова, 
донијела     

 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Начелника Општине Фоча о 
трошењу буџетске резерве из Буџета Општине Фоча у 2020. години. 

 

33)  Након разматрања Извјештаја Начелника Општине о раду у органима 
предузећа која обављају комуналне дјелатности за 2020. годину, Скупштина је, 
већином гласова, донијела     

 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Начелника Општине Фоча о раду 
у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности за 2020. годину.  
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34) Након разматрања Извјештаја о реализацији Програма уређења 
грађевинског земљишта за 2020. годину, Скупштина је, већином гласова, донијела  

 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о реализацији Програма уређења 
грађевинског земљишта за 2020. годину. 

 

35) Након разматрања Извјештаја о реализацији Програма заједничке 
комуналне потрошње за 2020. годину, Скупштина је, већином гласова, донијела  
 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о утрошку средстава заједничке 
комуналне потрошње за 2020. годину. 

 

36)  Након разматрања Извјештаја о реализацији Програма уређења локалних 
и некатегорисаних путева за 2020. годину, Скупштина је, већином гласова, донијела    
 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о реализацији Програма уређења 
локалних и некатегорисаних путева за 2020. годину. 

 

37)  Након разматрања Извјештаја о реализацији Програма утрошка средстава 
од шумских сортимената за 2020. годину, Скупштина је, већином гласова, донијела    
 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о утрошку намјенских средстава 
од накнаде по основу продаје шумских сортимената у 2020. години. 

 

38)  Након разматрања Извјештаја о реализацији Програма утрошка средстава 
од концесионих накнада за 2020. годину, Скупштина је, већином гласова, донијела    
 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о утрошку средстава од 
концесионих накнада за 2020. годину. 

 

39)  Након разматрања Извјештаја о реализацији Програма утрошка средстава 
од водних накнада за 2020. годину, Скупштина је, већином гласова, донијела    
 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о утрошку средстава од водних 
накнада за 2020. годину. 

 

40)  Након разматрања Извјештаја о раду Одбора за жалбе Општинске управе 
Општине Фоча за 2020. годину, Скупштина је, већином гласова, донијела    
 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о раду Одбора за жалбе 
Општинске управе Општине Фоча за 2020. годину. 

 

41) Након разматрања Извјештаја о раду и пословању Јавне здравствене 
установе „Апотека Фоча“ Фоча за 2020. годину, Скупштина је, једногласно, донијела  

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча није усвојила Извјештај о раду и пословању Јавне 
здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча у периоду 01. 01. – 31. 12. 2020. године. 



68 

 

 Након разматрања Плана санације и пословања Јавне здравствене установе 
„Апотека Фоча“ Фоча, Скупштина је донијела сљедеће  
 

З а к љ у ч к е 

42)  Скупштина Општине Фоча позива надлежне истражне органе да остваре 
увид у рад и финансијско пословање Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ 

Фоча, са почетком од 2009. године, ради утврђивања стварног чињеничног стања и 
постојања евентуалне одговорности. (Овај закључак је усвојен већином гласова.) 

 

43) Скупштина Општине Фоча пружа пуну подршку органима Јавне 
здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча и Начелнику Општине Фоча да 
предузму све радње и активности на изради репрограма обавеза и проналажењу 
стратешких партнера, ради изналажења могућих рјешења у вези санације 
финансијског стања и пословања Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча. 

(Овај закључак је усвојен једногласно.) 
 

44)  Скупштина Општине Фоча образује Анкетни одбор у саставу: 
-  Радмил Марић, одборник, предсједник, 
-  Душан Бодирога, одборник, члан, 
-  Немања Лазовић, одборник, члан, 
-  Мирослав Матовић, одборник, члан, 
-  Крсто Ивановић, одборник, члан, 
-  Драгица Кулић, општински службеник, члан и  
-  Драган Ивановић, општински службеник, члан. 
Задатак Анкетног одбора је да прати радње и активности надлежних органа у 

вези санирања финансијског стања и пословања Јавне здравствене установе 
„Апотека Фоча“ Фоча и о томе извјештава Скупштину Општине Фоча, у складу са 
Пословником Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 
14/17). (Овај закључак је усвојен већином гласова.)  

 

45)  Након разматрања Информације о стању у области рјешавања депоније 
отпада, Скупштина је, већином гласова, донијела  
 

З а к љ у ч а к 

Проширује се локација за изградњу будуће санитарне депоније на локацији 
Филиповићи, на подручју Мјесне заједнице Устиколина, општина Фоча, како је то 
било утврђено Закључком Скупштине Општине Фоча, број: 01-022-78/19 од 31. 7. 

2019. године („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/19), те се поред дијела 
парцеле означене као к.ч. број: 958, к.о. Филиповићи, додаје и дио парцеле означене 
као дио к.ч. број: 1456, к.о. Филиповићи. 
  

 Закључци са Пете редовне сједнице (април) реализовани су у складу са 
налозима и њиховим садржајем.  

Закључци су урађени у форми посебног акта и евидентирани у дјеловодном 
протоколу аката Скупштине под бројем: 

32)  01-022-59/21 од 29. 4. 2021. године, 
33)  01-022-60/21 од 29. 4. 2021. године, 
34)  01-022-61/21 од 29. 4. 2021. године, 
35)  01-022-62/21 од 29. 4. 2021. године, 
36)  01-022-63/21 од 29. 4. 2021. године, 
37)  01-022-64/21 од 29. 4. 2021. године, 
38)  01-022-65/21 од 29. 4. 2021. године, 
39)  01-022-66/21 од 29. 4. 2021. године, 
40)  01-022-67/21 од 29. 4. 2021. године, 
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41)  01-022-68/21 од 29. 4. 2021. године, 
42)  01-022-69/21 од 29. 4. 2021. године, 
43)  01-022-70/21 од 29. 4. 2021. године, 
44)  01-022-71/21 од 29. 4. 2021. године, 
45)  01-022-72/21 од 29. 4. 2021. године.  
Закључци су технички обрађени и објављени у „Службеном гласнику 

Општине Фоча“, број 8. од 4. маја 2021. године. 
Закључци су достаљени надлежним органима и релевантним субјектима на 

упознавање, надлежност, поступање, реализацију и евиденцију. Закључак број 42) је 
достављен на адресе надлежних органа: Полицијска управа Фоча и Окружно јавно 
тужилаштво Требиње – Подручна канцеларија Фоча.  

 

На Првој посебној сједници (мај), Скупштина је донијела два закључка, који 
су евидентирани под редним бројевима 46. и 47.   

 

46)  Након разматрања Информације о изградњи малих хидроелектрана на 
сливу ријеке Бјелаве, Скупштина је, већином гласова, у више тачака, донијела  
  

З а к љ у ч а к 

 1. Скупштина Општине Фоча и извршна власт Општине подржавају све 
инвестиције на подручју општине Фоча које се проводе у складу са законским 
прописима. 

2. Као стратешки фокус у наредном периоду Скупштина Општине Фоча 
истиче бољу искориштеност хидропотенцијала због развоја економије, те повећања 
бруто – друштвеног производа oпштине Фоча, уз могућност запошљавања већег 
броја радника са подручја општине Фоча.  

3. Сви развојни пројекти у области вода треба да се темеље на циљним 
структурама, укључујући: развојне циљеве, еколошке циљеве, саобраћајне циљеве, 
циљеве урбаног развоја, културолошке циљеве, социјалне циљеве, водопривредне и 
енергетске циљеве. 

4. Сходно усвојеној Декларацији о заштити ријека у Републици Српској 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 17/21), потребно је да надлежна 
министарства, укључујући и Комисију за концесије Републике Српске, изврше 
детаљну анализу и преиспитивање закљученог Уговора о концесији за изградњу и 
кориштење малих хидроцентрала на сливу ријеке Бјелава, општина Фоча, од 30. 10. 

2019. године, као и Анекса I овог уговора, од 18. 01. 2021. године. 
Код анализе и преиспитивања Уговора из ове тачке првенствено треба имати 

у виду чињеницу да се МХЕ „Бјелава“ налази непосредно уз главни водовод који 
снабдијева општину Фоча водом, те да се цјевовод укршта са истим, да је приоритет 
Општине Фоча сигурно и безбједно снабдијевање грађана водом за пиће са 

новоизграђеног примарног водовода са изворишта „Лучка Врела“ и „Чесме“, те да 
изградња ове МХЕ ни на који начин не смије угрозити снабдијевање грађана водом 
за пиће. 

5.  С обзиром да је изградња МХЕ „Бјелава“ изазвала мноштво негодовања и 
бурних реакција како становништва општине Фоча, тако и невладиних организација 

и удружења, сматрамо да надлежна министарства треба да укључују ова лица, као 
странке у даље поступке који слиједе, ради прибављања потребне документације за 
изградњу МХЕ „Бјелава“. 

6.  Налаже се органима јединице локалне самоуправе да обуставе евентуално 
давање сагласности и одобрења за утврђивање права службености инвеститору за 
постављање транспортних цјевовода за МХЕ „Бјелава“ на јавном земљишту, до 
извршене анализе, односно преиспитивања закљученог Уговора о концесији, од 31. 
10. 2019. године и Анекса I Уговора о концесији, од 18. 01. 2021. године, од стране 
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Владе Републике Српске, сходно тачки 1. Декларације о заштити ријека у Републици 
Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 17/21). 

7. Скупштина Општине Фоча тражи да надлежно министарство обавеже 
инвеститора на израду адекватне студије утицаја на животну средину, која ће 
посебно да обради и утицаје на безбједно водоснабдијевање општине.  
  

 47) Након разматрања Информације о стању и изградњи регионалних, 
магистралних и других приступних путева на подручју општине Фоча, Скупштина 
је, једногласно, у више тачака, донијела  
 

З а к љ у ч а к 

 1. Скупштина Општише Фоча констатује да су магистрални и регионални 
путеви на подручју општине Фоча у јако лошем стању. 

Становници општине Фоча су врло незадовољни, како у погледу 

изграђености путне инфраструктуре, тако и стањем текућег и зимског одржавања 
путева. 

Стање ових путева није безбједно за саобраћај и путнике, те представља 
препреку за економски развој како општине Фоча, тако и регије. 

2. Скупштина Општине Фоча апелује да се што прије изведу радови на 
магистралном путу M I – 111, дионица: Брод на Дрини – граница БиХ / ЦГ (Шћепан 
Поље), како би се на постојећој дионици пута омогућио несметан и безбједан проток 
робе и људи. 

Радови подразумијевају проширење пута од пет метара цијелом дужином, 
израду одбојних ограда и пресвлачење асфалтом. 

Да се у наредном периоду убрзају све активности како би се што прије почело 
са изградњом нове трасе магистралних путева M I – 111, дионица: Брод на Дрини – 

граница БиХ / ЦГ (Шћепан Поље) и M I – 109, дионица: Тјентиште – Брод на Дрини. 

3. Скупштина Оппггине Фоча апелује да се у наредном периоду покрену 
активности на реконструкцији магистралног пута M II – 510, на дионици: Фоча – 

Годијено, као и реконструкцији регионалног пута P II – 5511 Драгочава – граница РС 

/ ЦГ (Шула). 

4. Скупштина Општине Фоча апелује на Савјет министара Босне и 
Херцеговине да, у складу са својим овлаштењима и могућностима, убрза активности 
на реализацији изградње пута M I – 111, на дионици: Сарајево – Добро Поље – Брод 
на Дрини – граница БиХ / ЦГ (Шћепан Поље). 

5. Скупштина Општине Фоча захтијева знатно боље одржавање магистралних 
и регионалних путних праваца на подручју општине Фоча. 

Скупштина Општине Фоча захтијева од Јавног предузећа „Путеви Републике 
Српске“ Бања Лука да обавеже надзорне органе да прије почетка и након завршетка 
зимске сезоне поднесу Скупштини Општине Фоча информацију о спроведеним 
мјерама и активностима, а такође и о реализацији активности на свим горе 
поменутим путним правцима. 

 

 Закључци са Прве посебне сједнице (мај) реализовани су у складу са 
налозима и њиховим садржајем.   

Закључци су урађени у форми посебног аката и евидентирани у дјеловодном 
протоколу аката Скупштине под бројем: 

46)  01-022-73/21 од 20. 5. 2021. године, 
47)  01-022-74/21 од 20. 5. 2021. године. 
Закључци су технички обрађени и објављени у „Службеном гласнику 

Општине Фоча“, број 9. од 21. маја 2021. године. 
Закључци су достаљени надлежним органима и релевантним субјектима на 

упознавање, надлежност, поступање, реализацију и евиденцију.  
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Закључак број 46) је достављен на сљедеће адресе: Влада Републике Српске, 
Влада РС – Министарство енергетике и рударства, Влада РС – Министарство за 
просторно уређење, грађевинарство и екологију, Србињепутеви“ д.о.о. Фоча и ПВиК 
„Извор“ а. д. Фоча. 

Закључак број 47) је достављен на сљедеће адресе: Савјет министара Босне и 

Херцеговине, Савјет министара БиХ – Министарство комуникација и транспорта, 
Влада Републике Српске, Влада РС – Министарство саобраћаја и веза, Јавно 
предузеће „Путеви Републике Српске“ Бања Лука, Правобранилаштво Републике 
Српске и Правобранилаштво РС – Сједиште замјеника Фоча.   

 

На Шестој редовној сједници (јун), Скупштина је донијела 12 закључака, који 
су евидентирани под редним бројевима 48 – 59.  

 

48)  На почетку сједнице, прије усвајања дневног реда, приликом разматрања 
статусних питања и верификације мандата одборнице Хелене Владичић, Скупштина 
је, једногласно, донијела      
 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о престанку, додјели и 
прихватању мандата одборника у Скупштини Општине Фоча, од 10. 6. 2021. године.  

Извјештај о престанку, додјели и прихватању мандата одборника у 
Скупштини Општине Фоча представља саставни дио овог закључка. 

 

49)  Након разматрања Записника са Четврте редовне сједнице, Скупштина је, 
једногласно, донијела  
 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Записник са Четврте редовне сједнице 
Скупштине Општине Фоча, од 31. марта и наставка сједнице од 1. априла 2021. 
године, уз примједбе на текст које су дали одборници: Огњен Бодирога и Изет 
Спахић.  

 

50) Након разматрања Записника са Пете редовне сједнице, Скупштина је, 
једногласно, донијела  
 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Записник са Пете редовне сједнице 
Скупштине Општине Фоча, од 29. 4. 2021. године, уз примједбе на текст које су дали 
одборници: Милорад Костић, Миомир Бојат и Татјана Шифорија. 

 

51) Након разматрања Записника са Прве посебне сједнице, Скупштина је, 
једногласно, донијела  
 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Записник са Прве посебне сједнице 
Скупштине Општине Фоча, од 20. 5. 2021. године, уз примједбе на текст које је дао 
одборник Огњен Бодирога.  

 

52)  Након разматрања Приједлога стратегије развоја локалних путева и улица 
у насељу на подручју општине Фоча за период 2020 – 2029. године, Скупштина је, 
једногласно, донијела  

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Стратегију развоја локалних путева и улица 
у насељу на подручју општине Фоча за период 2020 – 2029. године. 
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53) Након разматрања Нацрта стратегије развоја социјалног становања 
општине Фоча за период 2021 – 2030. године, Скупштина је, већином гласова, 
донијела     
 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча прихвата Нацрт стратегије развоја социјалног 
становања у општини Фоча за период 2021 – 2030. године. 

У вези овог нацрта стратегије одржаће се јавна расправа у трајању од 30 дана. 
За организовање и спровођење јавне расправе из тачке 2. овог закључка 

задужује се Начелник Општине Фоча и Одјељење за просторно уређење и стамбено 
– комуналне послове Општинске управе Општине Фоча. 

Задужује се предлагач да, након спроведене јавне расправе, а приликом 
израде текста приједлога стратегије, узме у разматрање приједлоге, примједбе и 
мишљења који су дати у току јавне расправе и скупштинске расправе о овом нацрту 
стратегије. 

 

54)  У току одвијања сједнице, на захтјев предлагача и присутних гостију, као 
обрађивача радног материјала, Скупштина је, у два наврата, одлучивала о промјени 
редослиједа тачака усвојеног дневног реда, па је, једногласно, донијела  
 

З а к љ у ч к е 

Врши се измјена редослиједа тачака дневног реда Шесте редовне сједнице 
Скупштине тако да се: 

-  утврђене тачке дневног реда бр. 9. и 11. разматрају под редним бројевима:  
8. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела 

Регулационог плана „Центар I“ Фоча, 
9.  Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске за 2020. годину:  
1)  Сједиште замјеника Фоча, 
2)  Сједиште замјеника Требиње,  
-  утврђена тачка дневног реда број 15. разматра под редним бројем: 
13.  Информација о раду Општинске организације Црвени крст Фоча за 2020. 

годину. 

 

Након разматрања Извјештаја о раду Правобранилаштва Републике Српске за 
2020. годину, Скупштина је, једногласно, донијела   
 

З а к љ у ч к е 

 

55)  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о раду Правобранилаштва 
Републике Српске – Сједишта замјеника правобраниоца у Фочи за Општину Фоча, за 
период 01. 01. 2020 – 31. 12. 2020. године, број: ЈП 83/20 од 28. 05. 2021. године. 

 

56)  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о раду Правобранилаштва 
Републике Српске – Сједишта замјеника Требиње за 2020. годину, број: Јп – 50/21 од 
20. 05. 2020. године.     

 

57)  Након разматрања Извјештаја о реализацији годишњег Плана рада 
Општинске управе Општине Фоча за 2020. годину, Скупштина је, већином гласова, 
донијела    
 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о реализацији годишњег Плана 
рада Општинске управе Општине Фоча за 2020. годину. 
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58)  Након разматрања Извјештаја о реализацији Стратегије интегрисаног 
развоја општине Фоча за 2020. годину, Скупштина је, већином гласова, донијела  
 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Годишњи извјештај о реализацији 
Стратегије интегрисаног развоја општине Фоча (2017 – 2026) у 2020. години. 

 

59)  Након разматрања Текућих питања, а у вези изградње асфалтне базе у 
Индустријској зони Брод, Скупштина је, једногласно, донијела  
 

З а к љ у ч а к  

На основу израженог незадовољства грађана насеља Брод на Дрини, који 
живе у близини асфалтне базе у Индустријској зони Брод, Скупштина Општине 
Фоча налаже надлежном Одјељењу за просторно уређење и стамбено – комуналне 
послове да за наредне сједнице припреми мишљење о важећем Регулационом плану 
„Брод на Дрини“ и предложи Скупштини Општине Фоча доношење одговарајућих 
аката.   

 

 Закључци са Шесте редовне сједнице (јун) реализовани су у складу са 
налозима и њиховим садржајем.  

Закључци су урађени у форми посебног аката и евидентирани у дјеловодном 
протоколу аката Скупштине под бројем: 

48)  01-022-84/21 од 17. 6. 2021. године,  
49)  01-022-85/21 од 17. 6. 2021. године,   
50)  01-022-86/21 од 17. 6. 2021. године,   
51)  01-022-87/21 од 17. 6. 2021. године,   
52)  01-022-78/21 од 17. 6. 2021. године, 
53)  01-022-79/21 од 17. 6. 2021. године, 
55)  01-022-80/21 од 17. 6. 2021. године, 
56)  01-022-81/21 од 17. 6. 2021. године, 
57)  01-022-82/21 од 17. 6. 2021. године, 
58)  01-022-83/21 од 17. 6. 2021. године, 
59)  01-022-88/21 од 17. 6. 2021. године.  
Закључци су технички обрађени и објављени у „Службеном гласнику 

Општине Фоча“, број 10. од 18. јуна 2021. године.  
Изузетак представља закључак број 54) који је био техничке природе и 

реализован је у току одвијања сједнице, па није био предмет објављивања.  
Закључци су достављени Правобранилаштву Републике Српске, Сједишту 

замјеника Фоча и Сједишту замјеника Требиње, у по два примјерка, као и другим 
наведеним субјектима на упознавање и евиденцију.  

Стратегија развоја локалних путева и улица у насељу на подручју општине 
Фоча за период 2020 – 2029. године (закључак број 52) је технички обрађена и 
објављена на званичном сајту Општине.  

Нацрт стратегије развоја социјалног становања у општини Фоча за период 
2021 – 2030. године (закључак број 53) је објављен на званичном сајту Општине, у 
циљу организовања и спровођења јавне расправе.  

У поступку реализације закључака бр. 49), 50) и 51) и утврђивања коначног 
текста записника са предметних сједница Скупштине, констатоване су и уважене 
примједбе одборника на текст записника, након њихове обраде, оствареног увида у 
тонски снимак са ових сједница и утврђеног чињеничног стања. 

Није уважена у потпуности друга примједба Огњена Бодироге на записник са 
Четврте редовне сједнице, приликом разматрања Приједлога одлуке о платама 
функционера Општине Фоча, јер није била сагласна његовој дискусији.  
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Примједбе Милорада Костића на записник са Пете редовне сједнице нису 
биле у потпуности у складу са тонским записом дискусије Радмиле Павловић, 
приликом разматрања Извјештаја ЈЗУ „Апотека Фоча“ Фоча, па су дјелимично 
уважене, уз проширење ове дискусије и убацивање одговарајућих ријечи и израза. 

Примједба Огњена Бодироге на записник са Прве посебне сједнице, са 
захтјевом за унос исправке нетачног навода, није се односила на његову дискусију у 
расправи о Информацији о стању и изградњи, регионалних, магистралних и других 
приступних путева на подручју општине Фоча. Садржај ове примједбе је пронађен у 
његовој дискусији у расправи о Информацији о изградњи малих хидроелектрана на 
сливу ријеке Бјелаве, па је убачен одговарајући текст исправке нетачног навода.  

У информацији о реализацији закључака са ових сједница je наведен 
стенограмски запис спорних дискусија одборника, као и извод из коначног текста 
записника који се односи на дискусије одборника, у интегралном тексту.  

 

На Седмој редовној сједници (јул), Скупштина је донијела девет закључака, 
који су евидентирани под редним бројевима 60. – 68.   

 

60)  Након разматрања Записника са Шесте редовне сједнице, 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. 

 

61)  Након разматрања Приједлога стратегије развоја социјалног становања 
општине Фоча за период 2021 – 2030. године, 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. 

 

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

З а к љ у ч к е  

 62)  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. 

63)  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. 

64)  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. 

65)  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.  

66)  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. 
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67)  Након разматрања Извјештаја Анкетног одбора Скупштине Општине 
Фоча, у вези стања у Јавној здравственој установи „Апотека Фоча“ Фоча, 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.  

 

68) Након разматрања Информације о стању у области шумарства и 
дрвопрераде, 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. 

 

Закључци са Седме редовне сједнице (јул) су реализовани у складу са 
налозима и њиховим садржајем. 

Закључци су урађени у форми посебног акта и евидентирани у дјеловодном 
протоколу аката Скупштине под бројем: 

60)  01-022-102/21 од 22. 7. 2021. године,   
61)  01-022-94/21   од 22. 7. 2021. године,   
62)  01-022-95/21   од 22. 7. 2021. године,   
63)  01-022-96/21   од 22. 7. 2021. године,   
64)  01-022-97/21   од 22. 7. 2021. године,   
65)  01-022-98/21   од 22. 7. 2021. године,   
66)  01-022-99/21   од 22. 7. 2021. године,   
67)  01-022-100/21 од 22. 7. 2021. године,   
68)  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.  
Стратегија развоја социјалног становања у општини Фоча за период 2021 – 

2030. године (број 61) је технички обрађена и објављена на сајту Општине.  

 

На Осмој редовној сједници (септембар), Скупштина је донијела пет 
закључака, који су евидентирани под редним бројевима 69 – 73.  

 

69)  Након разматрања Записника са Седме редовне сједнице, Скупштина је, 
једногласно, донијела  

З а к љ у ч а к  

Скупштина Општине Фоча усваја Записник са Седме редовне сједнице 
Скупштине Општине Фоча, од 22. 7. 2021. године.  
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70)  Након разматрања Извјештаја о извршењу Буџета Општине Фоча за 
период јануар – јун 2021. године, Скупштина је, већином гласова, донијела     
 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о извршењу Буџета Општине 
Фоча за период 01. 01 – 30. 06. 2021. године. 

 

71) Након разматрања Нацрта ребаланса Буџета Општине Фоча за 2021. 
годину, Скупштина је, већином гласова, донијела      
 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча прихвата Нацрт ребаланса Буџета Општине Фоча 
за 2021. годину и упућује га на јавну расправу и даљу процедуру, у складу са 
Законом о буџетском систему Републике Српске. 

 

72)  Након разматрања Извјештаја о раду и пословању Јавне установе Дјечији 
вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за 2020/2021. годину, Скупштина је, већином гласова, 

донијела     
 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о реализацији Годишњег 
програма рада ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за радну 2020/2021. годину. 

 

73)  Након разматрања Програма рада Јавне установе Дјечији вртић „Чика 
Јова Змај“ Фоча за 2021/2022. годину, Скупштина је, једногласно, донијела 

 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча даје сагласност на Годишњи програм рада Јавне 
установе за предшколско образовање и васпитање дјеце – Дјечији вртић „Чика Јова 
Змај“ Фоча за радну 2021/2022. годину.  

 

Закључци са Осме редовне сједнице (септембар) су реализовани у складу са 
налозима и њиховим садржајем. 

Закључци су урађени у форми посебног акта и евидентирани у дјеловодном 
протоколу аката Скупштине под бројем: 

69)  01-022-115/21 од 30. 9. 2021. године,   
70)  01-022-111/21 од 30. 9. 2021. године,   
71)  01-022-112/21 од 30. 9. 2021. године,   
72)  01-022-113/21 од 30. 9. 2021. године,   
73)  01-022-114/21 од 30. 9. 2021. године.  
Закључци су технички обрађени и објављени у „Службеном гласнику 

Општине Фоча“, број 12. од 1. октобра 2021. године.  
 

На Деветој редовној сједници (новембар), Скупштина је донијела два 

закључка, који су евидентирани под редним бројевима 74. и 75.   

 

74) Након разматрања Записника са Осме редовне сједнице, 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. 
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75) Након разматрања Нацрта буџета Општине Фоча за 2022. годину, 
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). 

 

Закључци са Девете редовне сједнице (новембар) су реализовани у складу са 
налозима и њиховим садржајем. 

Закључци су урађени у форми посебног акта и евидентирани у дјеловодном 
протоколу аката Скупштине под бројем: 

74)  01-022-123/21 од 12. 11. 2021. године,   
75)  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 утврђивања коначног текста записника са Осме редовне сједнице, 

констатоване су и уважене примједбе које су дали одборници Изет Спахић и Огњен 
Бодирога, након њихове обраде и оствареног увида у тонски снимак сједнице.  

Примједба Огњена Бодироге је уважена дјелимично, јер је констатовано да 

текст записника, у његовој дискусији о Информацији о реализацији закључака са 
Седме редовне сједнице Скупштине, већ садржи одређене наводе, па су у записник 
унесене ријечи из примједбе које нису биле унесене.  

У информацији о реализацији закључака са Девете редовне сједнице, детаљно 

је обрађена њихова реализација, наведен је извод из коначног текста записника који 
се односи на спорну реченицу из дискусије Огњена Бодироге, у интегралном тексту.  

У реализацији закључка број 75) спроведена је јавна расправа о Нацрту 
буџета, након чега је утврђен Приједлог буџета Општине Фоча за 2022. годину, који 
је био предмет разматрања а Десетој редовној сједници (децембар). 

 

На Десетој редовној сједници (децембар), Скупштина је донијела три 

закључка, који су евидентирани под редним бројевима 76. – 78.   

 

76)  Након разматрања Записника са Девете редовне сједнице, Скупштине је, 
једногласно, донијела    

З а к љ у ч а к  

Скупштина Општине Фоча усваја Записник са Девете редовне сједнице 
Скупштине Општине Фоча, од 11. новембра 2021. године.  

 

77)  Након разматрања Приједлога Комисије за избор, Скупштина је, већином 
гласова, у више тачака, донијела  
 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча поништава Јавни конкурс за избор и именовање 
директора јавних установа чији је оснивач Општина Фоча, број: 01-111-107/21 од 14. 
10. 2021. године, који је објављен у „Службеном гласнику Републике Српске, број 
93. од 18. 10. 2021. године и „Гласу Српске“, од 18. 10. 2021. године, у складу са 
Приједлогом Комисије за избор, од 7. 12. 2021. године.  

Поново ће се расписати Јавни конкурс за избор и именовање директора јавних 
установа чији је оснивач Општина Фоча, за сљедеће позиције: 

-  Директор Центра за културу и информисање Фоча, 
-  Директор ЈУ Центар за социјални рад Фоча, 
-  Директор ЈУ Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча и 



78 

 

-  Директор ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча. 

Јавни конкурс ће се расписати у складу са Одлуком о расписивању јавног 
конкурса за избор и именовање директора Центра за културу и информисање Фоча, 
Одлуком о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне 
установе Центар за социјални рад Фоча, Одлуком о расписивању јавног конкурса за 
избор и именовање директора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча и 
Одлуком о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне 
установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, 

број 12/21), као и Приједлогом Комисије за избор, од 7. 12. 2021. године.  
Поново ће се расписати Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне 

здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча, број: 01-111-68/21 од 14. 4. 2021. 
године, који је објављен у „Службеном гласнику Републике Српске, број 36. од 21. 4. 
2021. године, из разлога што у поступку првог оглашавања није било пријављених 
кандидата. 

 

78)  Након разматрања Приједлога Комисије за избор, Скупштина је, већином 
гласова, у више тачака, донијела   
 

З а к љ у ч а к  

Скупштина Општине Фоча поништава Јавни конкурс за избор и именовање 
чланова управних одбора јавних установа чији је оснивач Општина Фоча, број: 01-

111-108/21 од 14. 10. 2021. године, који је објављен у „Службеном гласнику 
Републике Српске, број 93. од 18. 10. 2021. године и „Гласу Српске“, од 18. 10. 2021. 
године, у складу са Приједлогом Комисије за избор, од 10. 12. 2021. године.  

Поново ће се расписати Јавни конкурс за избор и именовање чланова 
управних одбора јавних установа чији је оснивач Општина Фоча, за сљедеће 
позиције: 

-  Управни одбор ЈУ Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча – три члана, 
-  Управни одбор ЈУ Туристичка организација Општине Фоча – три члана.  
Јавни конкурс из тачке 2. овог закључка ће се расписати у складу Одлуком о 

расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне 
установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча и Одлуком о расписивању јавног 
конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка 
организација Општине Фоча (Службени гласник Општине Фоча“, број 12/21). 

 

Закључци са Десете редовне сједнице (децембар) су реализовани у складу са 
налозима и њиховим садржајем. 

Закључци су урађени у форми посебног акта и евидентирани у дјеловодном 
протоколу аката Скупштине под бројем: 

76)  01-022-132/21 од 14. 12. 2021. године,   
77)  01-022-130/21 од 14. 12. 2021. године,  
78)  01-022-131/21 од 14. 12. 2021. године. 
Закључци су технички обрађени и објављени у „Службеном гласнику 

Општине Фоча“, број 17. од 15. децембра 2021. године.  
У реализацији закључака бр. 77) и 78) расписана су два поновна јавна 

конкурса, посебно за органе јавних установа, означени као:  
-  Поновни јавни конкурс за избор и именовање директора јавних установа 

чији је оснивач Општина Фоча, број: 01-111-112/21 од 23. 12. 2021. године,  
-  Поновни јавни конкурс за избор и именовање чланова управних одбора 

јавних установа чији је оснивач Општина Фоча, број: 01-111-113/21 од 23. 12. 2021. 
године.  

Поновни јавни конкурси су објављени у Огласима „Гласа Српске“, од 28. 12. 
2021. године, као и у Огласном дијелу „Службеног гласника Републике Српске“, у 
којем  су објављени и наведени закључци. 
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У тексту поновног јавног конкурса уважене су примједбе из Приједлога 
Комисије за избор, од 7. 12. 2021. године и Приједлога Комисије за избор, од 10. 12. 
2021. године.  

 

Уважавајући све што је напријед наведено у Информацији у дијелу који се 
односи на реализацију закључака, може се извршити одређена класификација 
закључака у погледу њихове реализације према сљедећој евиденцији:  

-  закључци процесне и организационе природе, који нису израђивани у 
форми посебног акта и који су реализовани на самој сједници или на некој од 
наредних сједница Скупштине, 

-  закључци организационе природе који се односе на третман приједлога 
општих аката који су били предмет разматрања, који су израђивани у форми 
посебног акта, а реализовани су на некој од наредних сједница Скупштине, 

-  закључци који представљају изјашњавање Скупштине о разним актима, као 
што су: годишњи и други извјештаји, годишњи програми рада и други акти и 
материјали Начелника Општине, надлежних служби које врше јавна овлашћења или 
јавних установа чији је оснивач Општина, који су били предмет разматрања, 

- закључци који представљају изјашњавање Скупштине о разним општим 
програмским и планским актима Општине, који су били предмет разматрања, 

-  закључци који представљају изјашњавање Скупштине, заузимање ставова и 
давање сугестија о разним питањима из различитих области друштвено – политичког 
живота, а у вези радних материјала који су били предмет разматрања.  

 

 

III   ИНИЦИЈАТИВЕ  ОДБОРНИКА  У  2021.  ГОДИНИ  

  

У току 2021. године Скупштина је на свим редовним сједницама као сталну 

тачку дневног реда разматрала питање: „Иницијативе одборника“.  

У овом дијелу Информације обрађена су питања и подаци који представљају 
одређену посебност и специфичност у односу на текст у Информацији који је 
евидентиран под тачком број 29. „Иницијативе одборника“.  

Може се констатовати да су одборници, у оквиру ове тачке дневног реда, 

поднијели сљедеће иницијативе, уз њихову презентацију према евиденцији редног 
броја, навођењу предметне сједнице, одборника као подносиоца иницијативе, текста 
и садржаја иницијативе, као и образложења, на начин као што слиједи. 
  

На Другој редовној сједници (јануар), иницијативе су дали одборници: 
Милорад Костић, Огњен Бодирога, Милош Милић, Душан Бодирога и Дејан 
Павловић, које су евидентиране као 1 – 7.  

 

1)  Милорад Костић је дао иницијативу да се скупштински материјали јавно 
истакну на сајту Општине Фоча.  

То је технички лако изводљиво и не представља никакав трошак, а грађани би 
били на вријеме упознати с материјалима и могли би се обраћати одборницима за 
своје потребе и упознати их са свакодневним  проблемима.  

 

Огњен Бодирога је дао двије иницијативе, у вези израде нацрта буџета 
Општине за 2021. годину, евидентиране као 2. и 3. 

 

2)  Он је предложио да се повећају стипендије студентима. 
Општинске студенске стипендије су у рангу са стипендијама из општина 

Чајниче и Рудо, а Општина Фоча је у категорији средње развијених општина. Он је 
навео износе стипендија у одређеним општинама. 
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3)  Он је предложио да за свако рођено дијете Општина за породиљу издвоји 
500 КМ.  

Општина Рогатица је донијела одлуку да за свако рођено дијете из буџета 
издвоји по 1.000 КМ, док је до тада издвајала по 500 КМ.  

 

Милош Милић је дао двије иницијативе, евидентиране као 4. и 5.  

 

4)  Он је предложио да се у Улици Вука Краџића поставе лежећи полицајци, у 
дијелу улице који је познат као Грановски сокак, а све ради безбједности грађана и 
заштите њихове имовине.  

Иницијативу су покренули грађани Пљеваљчић Дарко и остали, који станују у 
тој улици.  

 

5)  Он је предложио да се у парку, у дијелу града који је познат као насеље 
Плави небодер, врати на јарбол застава која је раскинута. 

Иницијативу су у име грађана поднијели Давидовић Жељко и остали. 
 

6)  Душан Бодирога је предложио да се скупштински материјали, поред 
писане форме, достављају и на и - мејл адресе одборника. 

 

7)  Дејан Павловић је дао иницијативу да једна улица у граду носи назив: 
Улица Драгана Гаговића. 

 

На Трећој редовној сједници (фебруар) иницијативе су дали одборници: 
Огњен Бодирога, Драгослав Станојевић, Милош Милић и Милорад Костић, које су 
евидентиране као 8 – 14.  

 

Огњен Бодирога је дао четири иницијативе, евидентиране као 8 – 11. 

 

8)  Он је истакао да је у „Службеном гласнику Републике Српске“, од 25. 2. 

2021. године, објављена Одлука о покретању поступка додјеле концесије за 
изградњу МХЕ Градац на ријеци Колини, општина Фоча.  

Он је апеловао да се ово заустави, јер је тек дата концесија, како не би било 
проблема као са изградњом МХЕ на ријеци Бјелави, уз подсјећање да је Народна 
скупштина Републике Српске донијела забрану изградње малих хидроелектрана. 

 

9)  Он је предложио да се изврши рестаурација споменика погинулим 
борцима Одбрамбено – отаџбинског рата. 

 

10)  Он је предложио да се изврши санација четири – пет рупа које се налазе  
код улаза у аутобуску станицу, у које упадају точкови аутобуса. 

 

11)  Он је предложио да се на сајту Општине јавно објави сваки рачун и свака 
трансакција. 

 

12)  Драгослав Станојевић је дао иницијативу да Врећо Радомир и његова 
супруга Рада буду предложени за највеће општинско признање, па и за признање на 
вишем нивоу, због изузетно исказане храбрости и пожртвованости које су показали 
дана 27. 1. 2021. године када су из набујале ријеке Ћехотине, ризикујући и властите 
животе, спасили Пејовић Радивоја од сигурне смрти. 

 

13) Милош Милић је дао иницијативу да се у улици која граничи са 
православним гробљем „Божовац“ ријеши питање отпадних вода које се слијевају по 
споменицима и гробовима.  
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У овом дијелу гробља сахрањени су и његови родитељи и има великих 
проблема са отпадним водама, а за рјешење овог питања нису потребна већа 
финансијска средства. 

 

14)  Милорад Костић је поновио иницијативу да Друге редовне сједнице да се 
скупштински материјали истакну на сајту Општине оног дана када се одборницима 
достављају у писаној форми.  

Истицањем скупштинских материјала на сајту Општине побољшао би се рад 
Скупштине, а грађани би били благовремено упознати са темама које ће Скупштина 
разматрати и путем одборника би могли учествовати у њиховом рјешавању. 

 

На Четвртој редовној сједници (март / април) иницијативе су дали одборници: 
Милош Милић, Мирослав Авдаловић, Изет Спахић, Гордан Мастило, Крсто 
Ивановић, Немања Лазовић и Огњен Бодорога, које су евидентиране као 15 – 25. 

 

15) Милош Милић је покренуо иницијативу да на наредној сједници 
Скупштине начелник Одјељења за финансије припреми информацију или извјештај 
који би дао одређене финансијске показатеље пословања и тренутног стања 
Општине, а посебно да се обрати пажња на сљедеће:  

-  Колико је процентуално задужење Општине у односу на законом дозвољен 
лимит? 

-  Колики је годишњи ануитет у 2021. години у односу на 2021. годину, а 
колики ће бити 2022. године? 

-  Да ли су инвестиције урађене јавно и по закону? 

- Да ли постоје судски спорови и да ли се по основу тога Општина може 
нечему лошем надати? 

- Да ли су све обавезе по основу пореза и доприноса према радницима, 
добављачима и другим правним лицима извршене благовремено и у потпуности? 

- Колико је средстава било на рачунима Општине који се налазе код 
пословних банака приликом примопредаје дужности између садашњег и бившег 
Начелника Општине? 

 

Мирослав Авдаловић је дао двије иницијативе, евидентиране као 16. и 17. 

 

16)  Он је поднио иницијативу да се Општини Фоча и граду Фоча додијели 
туристички назив „Херцегов град“ и да се са овим натписом на уласку у град поставе 
одговарајуће табле.  

Овај назив би служио у туристичко – културне и промотивне сврхе.  
Фоча има богато средњовјековно насљеђе из периода владавине херцега 

Стефана Вукчића Косаче, индиректног насљедника династије Немањића. У вријеме 

његове владавине Фоча је, једно вријеме, била столиште војводства Херцеговине, 
чији су остаци утврђења видљиви и данас (Вратар, Бистрички град, Тођевац, Прилеп 
итд). Поставке за промоцију могу имати назив: „Путевима херцега Шћепана“. 

Приједлог је да се наведене локације уреде и туристички оживе у циљу 
њихове промоције, да се на неколико атрактивних прилаза Општини и граду поставе 
табле с натписом: „Добро дошли у Херцегов град“, у ћириличној и латиничној 
варијанти, као и натпис на енглеском језику, а да на таблама буду осликани грбови 
Општине и породице Косача.  

 

17) Он је дао приједлог Комисији за награде и признања да се додијеле 
захвалнице Општој болници „Лаза К. Лазаревић“ из Шапца и Општој болници у 
Лозници, гдје су здравствени радници Универзитетске болнице Фоча и Дома 
здравља Фоча вакцинисани у јеку епидемије због вируса корона. 
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Изет Спахић је дао двије иницијативе, евидентиране као 18. и 19. 

 

18)  Он је поднио писану инцијативу за додјелу земљишта за изградњу 
спомен – обиљежја страдалим Бошњацима у протеклом рату (1992 – 1995) на 
подручју општине Фоча, на једној од сљедећих локација:  

-  Плато испред објекта „Партизан“, окренут према згради Општине, 

- Чеони плато Карловог моста (Мост 9. мај код КП Дома), са десне стране 
ријеке Дрине, 

-  Чеони плато Карловог моста (Мост 9. мај код КП Дома), са лијеве стране 
ријеке Дрине. 

Локације би требало да буде минималне површине од 200 m
2
, коју треба 

прецизно одредити изласком на терен, у сарадњи са Удружењем жртава рата Фоча 
92 – 95, које је иницирало ову иницијативу, уз Удружење грађана повратника и 
расељених лица у општину Фоча, Меџлис Исламске заједнице Фоча и 
Повјереништво БЗК „Препород“ ОО Фоча, чија ће изградња допринијети миру и 
помирењу и бољој интеграцији Бошњака на подручју општине Фоча. 

 

19) Он је дао приједлог Комисији за награде и признања да се награде 
Сњежана Марковић и Емина Хаџиахметовић, двије Фочанке које су постигле 
импозантне резултате у стоном тенису. 

 

20) Гордан Мастило је дао иницијативу да Скупштина донесе одлуку о 
начину замјене столарије и измјенама на фасади зграда. 

То треба да буде једнобојно, а не шаренило у бојама, као што је сада случај, с 
тим што заједницама етажних власника треба омогућити да одлуче о врсти боје и да 
бар на нивоу једне заједнице етажних власника буде једнобразно. 

 

21)  Крсто Ивановић је дао иницијативу да сједнице Скупштине трају краћи 
временски период, а не као што је случај са овом сједницом, што је исцрпно, 
поготово за оне који имају више пословних и приватних обавеза, сматрајући да се 
сједнице Скупштине могу заказивати чешће и са краћим дневним редом.  

 

22)  Немања Лазовић је поднио иницијативу да се угради једно огледало у 
Улици Војводе Путника, поред продавнице „Орфеј“, јер је слаб преглед приликом 
укључења возила на главну цесту. 

 

Огњен Бодирога је дао три иницијативе, евидентиране као 23 – 25. 

 

23)  Он је тражио да се ријеши проблем канализације у насељу Рибарска. 
 

24) Он је тражио да се из паркића у Доњем Пољу врати дјечја играчка у  
паркић у насељу Рибарска, јер су становници Рибарског насеља суфинасирали 
набавку те играчке и морално је да им се иста врати. 

 

25)  Он  је истакао да су димњаци на згради изнад ЈЗУ „Апотека Фоча“ Фоча 
дотрајали и да их је потребно санирати.  

 

На Петој редовној сједници (април), одборник Огњен Бодирога је дао двије 
иницијативе, евидентиране као 26. и 27. 

 

26)  Он је предложио да се изађе на терен у Дјечји парк у Доњем Пољу и да се 
фино уреди пијесак гдје се дјеца играју. 

У овом парку је оштећено више играчака, па је предложио да се то поправи 
како се дјеца не би евентуално повриједила. 
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27)  Он је истакао да у улици Немањиној, тј од Улице Петра Бојовића према 
Доњој школи, прва зграда са лијеве стране има оштећене димњаке. 

Он је тражио да се поводом тога нешто предузме. 
 

На Шестој редовној сједници (јун), иницијативе дали су одборници: Татјана 
Шифорија, Огњен Бодирога, Никола Вуковић, Милош Милић и Душан Бодирога, 
које су евидентиране као 28 – 37.  

 

28) Татјана Шифорија је дала иницијативу да, приликом саобраћајних 
несрећа, на мјесто несреће, заједно са Хитном службом излази и Територијана 
ватрогасна јединица, јер би се заједничким изласком ових субјеката спасио већи број 
људских живота, што је пракса и цијелој Европи.  

 

Огњен Бодирога је дао шест иницијатива, евидентиране као 29 – 34.  

 

29)  Он је дао иницијативу да се за мајке са троје и више дјеце уведе „поносна 
картица“, која омогућује олакшице приликом куповине робе у продавницама и 
тржним центрима, уз образложење да су ове картице увеле општине: Билећа, 
Љубиње и Бијељина, а у Србији је то одавно актуелно. 

 

30)  Он је предложио да Општина учествује у изградњи срушене цркве у 
Коњевић Пољу.  

 

31)  Он је тражио да се испитају средства која се из буџета Општине издвајају 
за Азил за псе и мачке, у Филиповићима. 

Удружења грађана „Шапице“ Фоча је изразило велику сумњу да се у два 
мандата г. Радисава Машића, као начелника Општине, у сарадњи с лицима која воде 
овај азил, десила пљачка, да је за број паса и мачки које су затекли у азилу довољно 

до 15.000 КМ, да се са животињама не поступа хумано јер се не хране одговарајућом 
храном, већ само водом и хљебом. 

 

32)  Он је предложио да се Начелник Општине лично заузме и испита како 
послује Удружење пензионера Фоча. 

Он је изразио велику сумњу у трошење средстава Удружења, јер око 3.700 
пензионера Општине плаћа мјесечну чланарину од двије КМ, а Удружење добија и 
средства из буџета Општине, која нису мала. 

 

33)  Он је предложио да се код Универзитетске болнице у Фочи размисли о 
изградњи кружног тока, пошто постоји проблем у вези паркирања. 

 

34)  Он је предложио да се препоручи надлежним у Републици Српској да као  
Дан Републике Српске буде 30. фебруар. 

 

35)  Никола Вуковић је дао иницијативу да се изнађу средства и планира се 
изградња јавних чесми у свим мјесним заједницама гдје постоји градски водовод, 

као и да се планира њихово одржавање. 
 

36) Милош Милић је дао иницијативу да се крене са школским зубним 
амбулантама и тако поново крене у једну ширу акцију ради пружања помоћи и 
радног ангажовања доктора стоматологије за стицање радног искуства, којих има 
највише на евиденцији Завода за запошљавање. 

 

37)  Душан Бодирога је дао иницијативу да се, за почетак, у општини Фоча 
обиљежава 5. децембар, што би требало да буде Дан Општине. 
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Аустро – Угарска је 5. 12. 1918. године званично отишла са ових простора као 
окупатор, а тог датума се фочански срез присајединио Краљевини Срба, Хрвата и 
Словенаца и на тај начин је завршена вишевјековна окупација која је била у Босни и 
Херцеговини, од Отоманске империје, па до аустро – угарске окупације.  

 

На Седмој редовној сједници (јул), иницијативе дали су одборници: Огњен 
Бодирога, Милорад Костић, Милош Милић и Дејан Павловић, које су евидентиране 

као 38 – 50.  

 

Огњен Бодирога је дао девет иницијатива, које су евидентиране као 38 – 46.  

 

38)  Он је сугерисао да се под хитно санирају решетке на мосту 9. мај. 
 

39)  Он је предложио да Општина Фоча изврши суфинансирање средстава за 
набавку једног комплета уџбеника за све породице са троје и више дјеце, самохране 
родитеље и социјално угрожене породице. 

 

40)  Он је сматрао да треба извршити премјештање аутобуског стајалишта из 
Шантићеве улице, које је ван употребе и поставити стајалиште код Храма Светог 
Саве или на неко друго, једнако прометно мјесто. 

 

41)  Он је сугерисао да се упише пут Игманског марша. 
Улица није уписана у јавни регистар, па становници овог краја не могу да 

траже одржавање пута у зимском периоду, а поготово његово асфалтирање. 
 

42)  Он је питао да ли ће се у 2021. години одржати међународни фудбалски 
турнир „Фудбал френдс“ и турнир „Ратко Раде Шобот“. 

 

43) Он је сугерисао да се што прије очисти трава испод зграде Општине, 
рубом објекта од радње Мила Савића до продавнице „Орфеј“. 

 

44)  Он је сугерисао да Начелник Општине у скорије вријеме одржи састанак 
са спортским удружењима, односно предсједницима спортских удружења и клубова 
и да се на том састанку разговара и о платама свих спортских радника и свих 
одбојкаша, одбојкашица и фудбалера. 

 

45) Он је тражио да му се објасни како се врши селекција дјеце приликом 
њиховог уписа у Дјечији вртић „Чика Јова Змај“. 

Он је сугерисао да се поведе рачуна да се свако заинтересовано дијете може 
уписати у овај вртић. 

 

46)  Он је у вези евентуалне изградње пута: Брод – Тјентиште апеловао да се 
планира да овај пут прође кроз Трноваче, Буковицу и Мјешаја, јер то траже 
мјештани ових насеља. 

 

47)  Милорад Костић је упутио иницијативу Начелнику Општине, насловљену 
као: Захтјев у име спортских радника ФК „Сутјеска“ да се одмах смијени са мјеста 
тренера одборник Гордан Мастило.  

У образложењу захтјева, на три странице, је наведено да су ангажовањем 
Гордана Мастила за тренера у ФК „Сутјеска“ настали проблеми у клубу, уз приговар 
Начелнику Општине да се није руководио интересима клуба већ искључиво 
политичким мотивима скупштинске комоције. Наведене су и одређене оцјене у 
погледу стручности Гордана Мастила, као и друге квалификације: да је и раније 
преко локалне политике долазио у клуб, да су одмах настајали проблеми због његове 
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стручности и понашања, да ни са ким од спортских радника у клубу није у добрим 
односима, да је увијек био близак владајућој политици, да се никада није бавио 
фудбалом нити је икад тренирао у било ком фудбалском клубу, да је себи купио 
лиценцу за тренера, да је на терету клуба који му отплаћује ту лиценцу, да родитељи 
дјеце већ увелико приговарају и негодују због његовог ангажмана. 

 

Милош Милић је дао двије иницијативе, евидентиране као 48. и 49. 
 

48) Он је истакао да је од становника села Врбница замољен да Начелнику 
Оппштине и његовој замјеници пренесе поруку да се организује састанак са овим 
мјештанима и саслушају њихове идеје, уз напомену да им није потребна помоћ. 

Он је сугерисао да се састанак одржи у августу. 

 

49)  Он је, у име грађана који су родом из општине Горажде, а живе у Фочи, 
поновио иницијативу од прије двије године да се истакнутом пјеснику, можда 
највећем пјеснику у БиХ, па и у бившој Југославији, покојном Раду Јовановићу, у 
културним просторима у Фочи изврши омаж и презентација рада овог пјесника. 

 

50) Дејан Павловић је питао да ли постоји могућност додјеле одређене 
парцеле која је у власништву Општине за изградњу тениског терена на коме би се 
евентуално монтирала балон сала или се изградио стални објекат у коме би се тенис 
могао тренирати током цијеле године. 

Он је образложио да постоји евидентан успјех фочанске дјеце на државним 
турнирима, који је присутан у току посљедњих година. 

 

На Осмој редовној сједници (септембар), иницијативе су дали одборници: 
Милорад Костић, Огњен Бодирога, Мирослав Матовић, Мирослав Авдаловић, 
Татјана Шифорија, Крсто Ивановић, Снежана Голијанин и Милош Милић, које су 
евидентиране као 51 – 66.   

 

Милорад Костић је изнио двије иницијативе, евидентиарне као 51. и 52.  

 

51) Он је дао иницијативу Начелнику Општине да се на наредну сједницу 
Скупштине позове директор КП „Комуналац“ а.д. Фоча, које предузеће је задужено 
за одвоз смећа и прање улица у граду.  

Он је образложио да се град јако лоше чисти од смећа, градске улице се 
уопште не перу, туристи праве видео - клипове у најужем центру града с мањим 
депонијама смећа које се избацују на друштвене мреже у негативном контексту, 
контејнери за одвоз смећа су постављени непрописно и без околног уређења, смеће 

се не одвози редовно, контејнери су препуњени па су грађани принуђени да смеће 
одлажу поред контејнера, уз навођење одређених локација, уз напомену да је КП 
„Комуналац“ за свој нерад подигло цијену својих услуга. 

 

52)  Када ће Општина, због безбједности грађана, поставити лежеће полицајце 
у Његошевој улици, и то од Центра за културу и информисање до зграде Основног 
суда, у Принциповој улици и испред маркета „Тропик“? 

Он је образложио да се о овом проблему причало на ранијим сједницама 
Скупштине, да је ово велики проблем по безбједност грађана, да се у овим улицама и 
цијелом граду вози брзо, па су пјешаци, а посебно родитељи мале дјеце свакодневно 
изложени стресу, да су сви градови у окружењу ријешили овај проблем 
постављањем лежећих полицајаца, па Општина не треба да у томе буде изузетак.  

 

Огњен Бодирога је изнио четири иницијативе, евидентиарне као 53 – 56.  
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53)  Он је истакао да треба увести праксу да спортисти који су прославили 
град добију посао.  

Он је дао иницијативу да први од таквих спортиста буде Радан Муминовић, 
који је био истакнути спортиста и који је у младости имао одређену несрећу, па би се 
његовим запослењен Општина одужила за све неправде које је претпио и за све оно 
што је он као спортиста дао Општини. 

 

54)  Он је предложио да се уради социјална карта у општини Фоча, како би се 
имао јасан преглед социјалног стања породица.  

Има породица гдје сви чланови породице раде у државним фирмама, а има 
породица у којим нико из породице није запослен. 

 

55)  Он је предложио да се убрза са изградњом капеле на гробљу „Божовац“,  

барем да се иста наткрије.  
 

56)  Он је предложио да текст који чита одборник приликом вјенчања буде 
написан на ћирилици. 

 

57)  Мирослав Матовић је, у име својих колега из Стоматолошке службе у 
Дому здравља Фоча, покренуо иницијативау да се у буџету Општине за 2022. годину 
планира грант помоћи Дому здравља у износу од 30.000 КМ за обнову стоматолошке 
опреме у овој установи, јер је постојеће опрема веома стара.  

Стоматологија је грана медицине која највише напредује, па би ова служба са 
новом опремом постала конкурента и привукла би већи број пацијената. 

 

Мирослав Авдаловић је изнио двије иницијативе, евидентиране као 58. и 59.  

 

58) Он је предложио да на интернет страници Општине, у опцији „Скупштина 
Општине“ постоји и архива скупштинских записника из текућег мандата 
Скупштине, како би се они могли скинути у било које вријеме. 

 

59) Он је апеловао на предсједнике савјета мјесних заједница са подручја 
општине Фоча да више буду у непосредном контакту са грађанима, којима ће  
грађани кандидовати своје проблеме, а предсједници савјета мјесних заједница ће 
исте достављати на потребне адресе. 

Они примају паушал за свој рад и треба да га достојанствено зараде. 
 

Татјана Шифорија је изнијела двије иницијативе, евидентиарне као 60. и 61. 

 

60) Она је истакла да у МЗ Лазарево постоји проблем превоза дјеце која 
похађају ОШ „Веселин Маслеша“, у Фочи, па је поднијелу иницијативу да се изнађе 
начин и омогући превоз дјеце до петог разреда од насеља Бараковац, Крвавац, па до 
почетка Улице цара Лазара.  

Она је образложила да би родитељи учествовали у финансирању превоза 
дјеце, да у ОШ „Веселин Маслеша“ од насеља Бараковац иде укупно 130 ученика 

(четири ученика из насеља Бараковац, а 126 ученика из насеља Лазарево), од којих 
до петог разреда иде 66 ученика (три ученика са Бараковца, а 63 ученика из насеља 
Лазарево), да је удаљеност од Бараковца и Крвавца до ОШ „Веселин Маслеша“ 

велика, дуж цијеле дионице не постоје тротоари, па је дјеци угрожена безбједност. 
 

61)  У МЗ Ливаде, на локацији гдје се налазе три зграде и бараке поред зграда, 

постоји проблем прокишњавања ових објеката, који се мора хитно ријешити. Зграде 
су грађене прије рата, а кровови су лоше урађани, јер становници на посљедњем 
спрату не могу да бораве у становима када пада киша, пошто све прокишњава. 
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Она је тражила помоћ Општине за рјешавање овог проблема, наводећи да је 
само у једној згради формирана заједница етажних власника, да станари у другој 
згради могу учествовати у финансирању поправке крова, а да се у трећој згради 
налазе породице погинулих бораца, избјеглице и социјално угрожена лица која нису 
у могућности издвојити средства за поправке, уз најаву да ће издвојити одборнички 
паушал за учешће у санацији ових кровова.  

 

Крсто Ивановић је изнио двије иницијативе, евидентиарне као 62. и 63. 

 

62)  Он је предложио да се регулише саобраћај око Средњошколског центра. 

Улица је асфалтирана наново и пут је добар, контрола брзине би требало да 
буде чешћа, да се поставе лежећи полицајци или мјерач брзине, због безбједности 
ученика и пролазника, јер се на тој локацији налазе три објекта: Средњошколски 
центар, Спортска дворана и Аутобуска станица и велика је фреквенција грађана. 

 

63)  Он је сугерисао да се поведе контрола у вези носивости моста на 
кружном току, код Спортске дворане, који свакодневно трпи велико оптерећење. 

 

64)  Снежана Голијанин је позвала одборнике да подрже изградњу споменика 
погинулим борцима Одбрамбено – отаџбинског рата у Миљевини. 

 

Милош Милић је изнио двије иницијативе, евидентиарне као 65. и 66.  

 

65) Он је дао иницијативу да Општина и ПВиК „Извор“ а.д. Фоча крену 
заједно у предузимање свих припремних радњи за стављање у функцију будућег 
паркинг сервиса у граду. 

 

66)  Он је предложио да се у Улици Вука Караџића, у дијелу који се назива 
„Грановски сокак“, поставе лежећи полицајци.  

 

На Деветој редовној сједници (новембар), иницијативе су дали одборници: 
Милош Милић, Милорад Костић, Огњен Бодирога и Мирослав Авдаловић, које су 
евидентиране као 67 – 79.   

 

Милош Милић је дао двије иницијативе, са више везаних иницијатива, које су 
евидентиране као 67. и 68.   

 

67) Он је предложио да се изнађе адекватна просторија за потребе становника 
МЗ Јошаница.  

Иницијатива је иницирана на основу усмених и писаних захтјева 
представника ове мјесне заједнице, који су се у више наврата обраћали у претходном 
периоду са овим захтјевом. 

 

68) Он је предложио да стручне службе Општинске управе, заједно са 
стручном службом ПВиК „Извор“, крену у рјешавање одвода са улица, због 
оборинских вода, на сљедећим локацијама у граду: 

-  улица код Средњошколског центра, 
-  улица у Доњем Пољу, код продавнице „МИБОС“, 

-  саобраћајница испод свадбеног салона, на путу за насеље Рјечица, 

-  Обилићево, код куће Хаџивуковића, објекат „Линеа“, куће Душка Вујичића 

и Јеленка Малиша,  
-  насеље Бараковац, прије моста, 
-  излаз из Улице Вука Караџића (Грановски сокак), 
-  поток код куће Благојевића (објекат „Хајдук“), 
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-  зграде у насељу Војводе Путника. 

 

Милорад Костић је изнио двије иницијативе, евидентиране као 69. и 70. 
 

69)  Грађани питају Начелника Општине може ли и хоће ли да одговоре на 
иницијативе и текућа питања даје у разумном року од 30 дана.  

Он је образложио да грађани сматрају неразумним да се одговори на 
иницијативе и текућа питања дају на свака три мјесеца, јер је град задњих година 
јако запуштен због небриге и нерада органа Општине, па је некоректно чекати три 
мјесеца на одговор на добронамјерне иницијативе и питања. 

 

70)  Родитељи чија дјеца користе услуге Дјечијег вртића „Чика Јова Змај“ 

питају:  
-  Да ли родитељи који имају троје и више дјеце могу добити попуст на 

плаћање услуга Дјечијег вртића за треће и свако сљедеће дијете, четврто, пето и др? 

-  Може ли Дјечији вртић да не наплаћује родитељима услуге за дане када 
дијете не борави у Вртићу, јер је то пракса у другим вртићима?  

У Дјечијем вртићу је пракса да родитељ плаћа 50 % од износа уколико дијете 
не борави у вртићу 15 радних дана, што није реално, јер се ријетко дешава да дијете 
одсуствује 15 радних дана, а углавном је то пет – десет дана.  

 

Огњен Бодирога је дао осам иницијатива, евидентиране као 71 – 78.  

 

71)  Он је, као предсједник Савјета МЗ Центар, покренуо иницијативу да ова 

мјесна заједница, у којој живи преко 4.000 становника, добије хитно своје просторије 
за рад.  

Он је, такође, тражио од начелника Одјељења за општу управу да му се 

достави печат МЗ Центар, како би могао да пише дописе у име ове мјесне заједнице. 
 

72)  Он је предложио отварање куглане и стрељане. 
 

73)  Он је предложио да се једном или два пута у току године организује дан 
пјешачења. 

 

74)  Он је тражио да се хитно санира паркић у Доњем Пољу. 
 

75)  Он је предложио да се уради паркинг за дјецу иза зграде „Корт“. 

 

76)  Он је предложио да се од Нове банке до зграде „Моцарт“ поставе два 
лежећа полицајца, као и да се поведе рачуна о трафостаници која се ту налази, јер је 
она естетски ружна, а испушта и чудан звук. 

 

77) Он је предложио да се упише пут Игмански марш, односно пут од 
„Цитаделе“ према Градачкој стијени, јер овај пут није уписан и не долази машина да 
се пут очисти, а исти користи неколико породица. 

 

78) Он је, на молбу предсједника Савјета МЗ Мештревац, прочитао 
иницијативу да се у МЗ Мештревац под хитно постави базна станица, јер мјештани 
овог насеља немају интернет, па су одвојени од свијета.  

 

79)  Мирослав Авдаловић је сматрао да ће братимљење Општине Фоча са 
Општином Херцег Нови бити добра прилика да се актуелизује његова иницијатива 

да се Фоча прогласи Херцеговим градом и да се богато средњовјековно насљеђе 

општине Фоча валоризује и уновчи.  
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На Десетој редовној сједници (децембар), иницијативе су дали одборници: 
Драгослав Станојевић, Татјана Шифорија, Огњен Бодирога и Милош Милић, које су 
евидентиране под редним бројевима 80 – 91.   

 

80)  Драгослав Станојевић је замолио Ловачко удружење „Бакић“ да, у што 
краћем року, направи хајку на вука, пошто вукови свакодневно причињавају штете  
становницима села: Брусна, Потпеће, Орахово и Бољерадина, а тако и Општини. 

 

Татјана  Шифорија је дала три иницијативе, евидентиране као 81 – 83.  

 

81)  Она је предложила да се од плаћања комуналне накнаде за коришћење 
објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње ослободе  породице које користе 
социјална давања. 

 

82)  Она је предложила да се, у циљу сарадње у области привреде, културе, 
спорта, туризма, а прије свега размјене ученика, студената, професора и доктора, 
Општина Фоча братими са градом Римини, у Италији.  

Она је образложила да је декан Медицинског факултета Фоча предложио град 
Римини као могуће братимљење, да амбасадор Италије у наредном периоду долази  
у Фочу, што би могло да буде једна од тема за разговор и остваривање сарадње са 
Италијом. На Медицинском факултету у Фочи има студената из Италије, па би 
ученици, студенти и професори из Фоче могли ићи на размјену у Италију, а доктори 
из Италије у Универзитетску болницу Фоча, као и да Италија промовише 
Медицински факултет, Универзитетску болницу и Национални парк „Сутјеска“. 

  

83)  Она је предложила да Општина Фоча купи простор од „Хидроградње“, у 
стечају, који се налази у МЗ Ливаде, на локацији стамбених зграда. 

Овај простор би се могао издавати у закуп јавним установама, фонду или  
Републичкој геодетској управи, односно установама које плаћају закуп трећим 
лицима. Простор је празан и био би од великог значаја да се у њега смјести нека 
установа или удружење, чиме би се прикупила средства за санацију зграде, јер 
установе и други правни субјекти плаћају одржавање зграде. 

 

Огњен Бодорога је дао шест иницијатива, евидентиране као 84 – 89.  

 

84)  Он је предложио да се обезбиједи канцеларија предсједнику МЗ Центар. 
 

85)  Он је предложио да се обезбиједи паркинг свим грађанима који су купили 
станове поред маркета „Корт“, гдје је било превиђено 59 паркинг мјеста. 

 

86)  Он је предложио да се поставе лежећи полицајци у улицама: Немањина, 
Крајишка и Шантићева (иза продавнице „Маловић“). 

 

87)  Он је предложио да се уреди паркић у Доњем Пољу. 
 

88)  Он је сугерисао да се поведе рачуна о фасадама зграда у граду. 

Фасада на објекту „Лепе Брене“ је дотрајала и прије пар дана се урушио један 
комад који умало да није повриједио једно лице. 

 

89)  Он је предложио да се под хитно регулише канализација у Соколској 
улици, од Ватрогасног дома до објекта „Партизан“. 

Становници стамбене зграде у близини Полицијске управе су својим 
средствима ријешили кров и фасаду, а не могу ријешити питање канализације док се 
не ријеши канализација у Соколској улици.  
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Милош Милић је дао двије иницијативе, евидентиране као 90. и 91.  
 

90)  Он је предложио да се хитно ријеши питање заштитне ограде на мосту на 
ријеци Миљевки, на раскрсници пута између села Томашћари, Хоџићи и Кратине, 
јер је несавјесни возач оборио ограду, па је сада на том дијелу изузетно тешко за 
путнике и возила. 

 

91) Он је предложио да се обави разговор са Радојицом Млађеновићем, 
чланом Комисије за праћење статуса пензионера и утврди да ли исти жели да буде и 
даље члан ове комисије, пошто није био присутан на три сједнице, нити је оправдао 
своје одсуство. 

 

Као што је наведено у Информацији, све иницијативе одборника су обрађене 
у форми посебног обавјештења у писаној форми, које је рађено одмах након 
одржавања сједнице и достављано на упознавање предсједнику Скупштине, 
Начелнику Општине, замјенику Начелника Општине и начелницима одјељења из 
састава Општинске управе, ради упознавања, њихове обраде и реализације.  

 

У Програму рада Скупштине предвиђено је да се питање реализације 
иницијатива одборника разматра на сједници Скупштине, периодично, у оквиру 
посебне тачке дневног реда, која је дефинисана као: Информација о реализацији 
иницијатива одборника, које су планиране за мјесеце: април (број 36), јул (број 63) и 
децембар (број 76).  

Ове тачке разматране су, у складу са Програмом рада Скупштине, на:  
-  Петој редовној сједници (април),  

-  Седмој редовној сједници (јул),  

-  Десетој редовној сједници (децембар). 
На овим сједницама разматрана је писана информација о реализацији 

иницијатива одборника, у чијој изради су учествовали Начелник Општине и 
одјељења Општинске управе.  

У информацији су наведени подносилац и садржај иницијативе, као и ознака 
субјекта који је дао одговор на иницијативу и његов садржај. 

О информацијама о реализацији иницијатива одборника отварана је расправа, 
у чему није било изузетака.  
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