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1.  

 
На основу члана 2. став 2. Закона о безбједности саобраћаја на 

путевима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 63/11), чл. 2, 6. и 7. Закона о комуналним дјелатностима 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/11 и 100/17), члана 

39. став 2. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 62/21), члана 38. став 2. тачка 2) 
Статута Oпштине Фоча („Службени гласник Oпштине Фоча”, број 

8/17) и члана 38. став 2. Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима 
општине Фоча („Службени гласник Oпштине Фоча”, број 11/17), 

Скупштина Oпштине Фоча, на Тринаестој редовној сједници, дана 28. 

4. 2022. године,  д о н о с и   
 

О Д Л У К У   
О  УСЛОВИМА  ОРГАНИЗОВАЊА,  НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА  И  

НАПЛАТЕ  ПАРКИРАЊА  НА  ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА   

НА  ПОДРУЧЈУ  ОПШТИНЕ  ФОЧА   

 

I   ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1.   

Овом одлуком утврђују се услови, начин коришћења, организација 
и начин наплате паркирања, те надзор над паркирањем возила на 

јавним паркиралиштима на подручју општине Фоча.   

 
Члан 2.   

Јавним паркиралиштем сматра се јавна саобраћајна површина 

намијењена искључиво за заустављање и паркирање возила.  
 

Члан 3.   

(1)  Јавна паркиралишта могу бити: стална и привремена, општа и 
посебна. 

(2) Стална јавна паркиралишта су паркиралишта на којима се 

паркирање наплаћује током цијеле године. 
(3) Привремена јавна паркиралишта су паркиралишта на којима се 

паркирање наплаћује током привременог регулисања саобраћаја, 

одређених манифестација и слично. 
(4)  Општа јавна паркиралишта су дијелови коловоза, тротоара или 

површине између коловоза и тротоара и друге површине посебно 

означене хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, у складу са 
прописима о безбједности саобраћаја. 

(5)  Посебна јавна паркиралишта су површине и објекти урађени и 

изграђени за паркирање возила, обиљежени у складу са овом одлуком 
и прописима о безбједности саобраћаја. 

 

Члан 4.    
(1) Паркиралишта морају бити означена саобраћајном 

сигнализацијом, у складу са прописима о безбједности саобраћаја на 
путевима. 

(2)  Паркиралишта на којима се врши наплата паркирања морају 

имати ознаку о времену наплате паркирања, цијени и допуштеном 
времену паркирања, ознаку зоне, као и бројеве телефона за плаћање 

путем СМС-а. 

(3)  Паркиралишта на којима се врши наплата, а која имају 
асфалтну или бетонску подлогу, обиљежавају се бијелом бојом. 

 

Члан 5.    
(1)  Корисником паркиралишта, у смислу одредаба ове одлуке, 

сматра се возач или власник возила, ако возач није идентификован, 

који је евидентиран у одговарајућим евиденцијама Министарства 
унутрашњих послова. 

(2) Уласком на паркинг мјесто, односно паркиралиште, корисник 

паркиралишта, власник или возач возила прихвата услове прописане 
овом одлуком. 

Члан 6.     

(1) Наплата паркирања врши се на јавним паркиралиштима, која су 
подијељења у двије зоне, I (црвена) и II (плава). 

(2)  У I зони (црвена зона) налазе се улице:  

1)  Краља Петра I (подужно са десне стране саобраћајнице, у смјеру 
кретања од раскрснице са Улицом 9. маја), 

2)  Шантићева (подужно са десне стране саобраћајнице, у смјеру 
кретања од раскрснице са Улицом Краља Петра I),  

3)  Његошева (подужно са десне стране саобраћајнице, у смјеру 

кретања од раскрснице са Улицом 9. маја),  
4)  9. маја (подужно са десне стране саобраћајнице, у смјеру 

кретања од раскрснице са Улицом Краља Петра I). 

(3)  У II зони (плава зона) налазе се улице:  
1)  Петра Бојовића (плато код Рибарског ресторана и плато код 

базена „Аква парк“),  

2)  Краља Петра I (плато иза Градске апотеке, дио парцеле к.ч. број: 
1532/1, к.о. Фоча),  

3)  Његошева (паркинг иза зграде Православног богословског 

факултета „Свети Василије Острошки“ и паркинг иза зграде Центра за 
културу и информисање Фоча). 

(4)  Наплата паркирања на паркиралиштима I и II зоне вршиће се 

радним данима, у времену 7.00 – 21.00 часова, а суботом 7.00 – 16.00 
часова. 

(5) Недјељом и државним празницима се не врши наплата 

паркирања.  
Члан 7.    

(1) Техничке и организацијске послове, наплату, надзор над 

паркирањем возила, одржавање и чишћење, те друге послове на 
јавним паркиралиштима с наплатом обавља ПВиК „Извор“ а.д. Фоча 

(у даљем тексту: Давалац услуга). 

(2)  Давалац услуга је дужан да свој рад и пословање организује 
тако да обезбиједи трајно и несметано пружање услуга корисницима 

и, у складу са одредбама ове одлуке, обезбиједи описани обим, врсту 

и квалитет услуге, што ће се регулисати посебним уговором између 
Општине Фоча и Даваоца услуга. 

(3)  Начелник Општине Фоча је овлашћен да, по ступању на снагу 

ове одлуке, са Даваоцем услуга закључи уговор из става 2. овог члана, 
којим ће се регулисати међусобни односи. 

 

Члан 8.  
(1)  Корисник паркиралишта унапријед плаћа накнаду за тражено 

вријеме паркирања. 

(2)  На паркиралиштима на којима се врши наплата искључено је 
чување возила, те одговорност за евентуално настала оштећења или 

крађу. 

Члан 9.  
Корисник јавног паркиралишта је обавезан да:  

1)  плати коришћење паркинг мјеста, према времену задржавања, на 

прописан начин, 
2)  поступа у складу са ограничењем времена коришћења паркинг 

мјеста, 

3)  ако је паркирање плаћено путем СМС-а, сачува поруку којом је 
од стране мобилног оператера потврђено плаћање паркинга, а такође 

по обавјештењу о истеку плаћеног времена паркирања, продужи за 

наредни сат или напусти паркиралиште, 
4)  користи паркинг мјесто у складу са саобраћајним знаком, 

хоризонталном и вертикалном сигнализацијом којом је означено 

паркинг мјесто. 
 

  Godina XXXI Fo~a, 29.04.2022.      Broj 06 
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Члан 10.  

(1) За коришћење јавног паркиралишта корисник плаћа накнаду, 

према тарифној групи којој припада и цјеновнику, који је саставни 
дио ове одлуке. 

(2)  Карта паркирања у I зони не важи у II зони, и обрнуто.  

 
Члан 11.  

Плаћање паркирања на паркиралиштима може се вршити путем 

СМС порука, паркинг апарата, куповином паркинг карата на 
продајним пунктовима или директном наплатом од стране 

овлашћених радника паркинг службе – контролора.  

 
Члан 12.  

(1)  Куповина паркинг карата обавља се на киосцима и другим 

погодним продајним мјестима са видно истакнутим обавјештењем о 
продаји истих или директно код овлашћених радника паркинг службе 

– контролора. 

(2) Паркинг карта садржи: податке о носиоцу права ко управља 
паркиралиштима, серијски број паркинг карте, те друге знакове 

којима се обиљежава година, мјесец, дан и вријеме коришћења 

паркинга, као и његову цијену. 
(3)  Продавац паркинг карте је дужан да на паркинг карти уочљиво 

прецрта хемијском оловком или, уколико се ради о „греб – греб“ 

картици, да огребе: годину, мјесец и дан у којем се користи паркинг 

мјесто, те сат и минут у којем је паркирање започето. 

(4)  Корисник паркиралишта је дужан да испуњену паркинг карту 

постави на видно мјесто са унутрашње стране предњег вјетробранског 
стакла паркираног возила, да контролор може несметано да утврди 

када је започето паркирање. 

Члан 13.  
(1) Код наплате путем аутомата, корисник паркиралишта, 

количином убачених кованица у аутомату, одређује дужину трајања 

плаћеног паркирања. 
(2) Паркинг карта садржи: податке о носиоцу права ко управља 

паркиралиштима, серијски број паркинг карте, те друге знакове 

којима се обиљежава година, мјесец, дан и вријеме коришћења 
паркинга, као и његову цијену. 

(3)  Корисник паркиралишта је дужан да паркинг карту из аутомата 

постави на видно мјесто са унутрашње стране предњег вјетробранског 
стакла паркираног возила, да контролор може несметано да утврди 

када је започето паркирање. 

Члан 14.  
Корисник паркинг простора започиње плаћање паркирања путем 

СМС поруке на начин да у текст нове поруке упише регистарски број 

возила: 
1)  порука се шаље на број који је одређен за плаћање услуге 

паркирања, 

2)  након исправно послате поруке, систем кориснику враћа 
информацију у виду СМС поруке, у којој је наведен регистарски број 

возила за који је плаћена услуга, износ наплаћене услуге и 

обавјештење да се порука сачува до истека паркирања, 
3)  пет минута прије истека укупно уплаћеног времена паркирања, 

корисник добија СМС поруку са обавјештењем о истеку времена и 
тренутку истека (датум, сат, минут), 

4)  након добијања информације из т. 2) и 3) овог члана, корисник 

може послати још СМС порука и унапријед продужити паркирање за 
сљедећи сат паркирања, 

5)  ако информациони систем (у даљем тексту: систем) установи да 

порука из неког разлога није правилно послата, корисник добија 
упозорење о погрешно послатој поруци и тада треба поновити слање 

исправне поруке, 

6)  уколико корисник намјерно или грешком пошаље СМС поруку 
за услугу паркирања у времену када систем не ради, аутоматски се 

уплата одлаже и важи за први сат наплате у првом сљедећем дану, 

када се врши наплата и корисник добија обавјештење о томе, 

7)  уколико систем из било којих разлога није оперативан, 

корисник, након слања поруке, добија информацију да систем није 

оперативан и да користи алтернативан начин плаћања услуге 
коришћења паркинга. 

Члан 15.  

(1)  Правилност коришћења паркиралишта контролишу овлашћени 
радници – контролори паркинг службе. 

(2) Овлашћени радници – контролори морају имати 

пластифициране идентификационе легитимације, на којима је исписан 
назив ко управља јавним паркиралиштима, односно назив предузећа 

које врши наплату, назив Општине Фоча, серијски број, име и презиме 

и фотографију овлашћеног радника. 
(3)  Контролор паркинга контролише возило на начин да, чим уочи 

да се возило зауставило на паркиралишту предвиђеном за наплату, 

врши прву контролу возила. Након 10 минута, врши другу контролу 

истог возила.  

Члан 16.  
Корисник паркиралишта чини повреду одредаба општих услова 

коришћења паркиралишта прописаних овом одлуком: 

1)  ако није платио накнаду за паркирање, 
2)  ако прекорачи допуштено вријеме паркирања, 

3)  ако не истакне паркинг карту са унутрашње стране 

вјетробранског стакла, 
4)  ако плаћањем путем СМС поруке погрешно унесе регистарску 

ознаку или зону паркиралишта, 

5)  ако унесе у паркинг карту нетачне податке или на други начин 
доведе у заблуду овлашћено лице, 

6)  ако не користи паркинг мјесто у складу са хоризонталном и 

вертикалном сигнализацијом.  
 

Члан 17.  

(1)  На јавним паркиралиштима забрањено је: 
1)   паркирање возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној 

и вертикалној сигнализацији, 

2)  ометање коришћења паркиралишта, 
3)  паркирање нерегистрованог возила, 

4) остављање неисправног или хаварисаног возила, односно 

прикључног возила без сопственог погона, 

5)  заузимање паркинг простора путем ограде или сличне препреке, 

6)  прање и поправка возила и друге радње које доводе до прљања и 
уништавања јавног паркиралишта. 

(2)  Паркирање теретних возила (преко 3,5 тоне) и трактора 

забрањено је на свим јавним паркиралиштима. 
(3)  Паркирање туристичких аутобуса дозвољено је на јавном 

паркиралишту у Улици Петра Бојовића.  

 
Члан 18.  

(1)  Корисник паркирања који учини повреде из члана 16. ове 

одлуке дужан је да плати доплатну карту. 
(2)  Налог за плаћање доплатне карте, са обавјештењем о начину 

плаћања исте, издаје овлашћени контролор паркинг службе. 

(3)  Када контролор није у могућности да уручи налог кориснику 
паркирања, причврстиће га на паркирано возило испод брисача, чиме 

се сматра да је достава уручена. 

(4)  Оштећење или уништење налога из става 3. овог члана нема 
утицаја на ваљаност достављања и не одлаже плаћање доплатне карте. 

(5)  Возило за које је исписана доплатна карта снима се 

фотографским апаратом, ради доказивања учињеног преступа. 
(6)  Корисник паркирања дужан је да плати доплатну карту у року 

од 8 (осам) дана од дана уручивања и да доказ о уплати исте достави у 

просторије Даваоца услуга. 
Члан 19.  

(1)  Ако корисник јавног паркиралишта из члана 18. ове одлуке не 

изврши уплату доплатне паркинг карте или не достави доказ о уплати 
исте у року од 8 (осам) дана од дана уручивања, Давалац услуга ће, уз 

достављање фотодокументације о учињеном прекршају, обавијестити 

Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију Општинске 
управе Општине Фоча. 

(2)  Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију ће, у 

случају из става 1. овог члана, издати прекршајни налог, 
прописивањем новчане казне, предвиђене у члану 40. ове одлуке. 

 

Члан 20.  
(1)  Ако се контролом утврди повреда одредаба из члана 16. ове 

одлуке од стране возача или власника возила чији се идентитет не 

може утврдити, извршиће се блокирање возила, направом за 
блокирање точкова возила. 

(2)  Налог за блокирање возила издаје овлашћени радник – 

контролор паркинг службе, комунални полицајац, односно радник 

полиције. 

(3)  У случају када корисник паркинга не плати коришћење 

паркинга или по истеку плаћеног времена за паркирање остане на 
паркингу, а новом уплатом не продужи плаћено вријеме паркирања, 

овлашћени контролор паркинг службе издаје налог за блокирање 

возила. 
Члан 21.  

Блокирање возила извршиће се и лицима која су паркирала возило 

на површинама које нису предвиђене за паркирање (тротоари, зелене 
јавне површине, односно све површине на којима је законом 

забрањено заустављање или паркирање теретних – доставних и 

моторних возила).  
Члан 22.  

(1)  Послове блокирања возила врше овлашћени радници паркинг 
службе. 
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(2) Прије започетог блокирања, као прилог налогу, овлашћени 

контролор снима возило фотографским апаратом, а све у сврху 

доказивања учињеног прекршаја, односно повреде услова коришћења 
паркиралишта и записничког евидентирања оштећења на возилу. У 

записник се обавезно уносе сва уочена оштећења, као и констатација 

да ли су на возилу закључана врата, поклопац мотора и пртљажник. 
(3)  Након блокирања возила, овлашћени радник је дужан на 

предње стакло ставити наљепницу да је возило блокирано, са 

упутством возачу о радњама које треба предузети у циљу 
деблокирања возила. 

(4)  Текст наљепнице је исписан на језицима конститутивних 

народа у Босни и Херцеговини и на енглеском језику. 
 

Члан 23. 

(1)  Ако власник блокираног возила не преузме возило до краја 
радног времена наплате паркирања, возило ће се моћи деблокирати 

наредног дана, од 7.00 часова, по извршеној уплати. 

(2)  Ако власник блокираног возила не преузме возило у року од 24 
часа од момента блокирања возила, исто ће бити премјештено на депо 

предвиђен за смјештај непрописно паркираних возила. 

 
Члан 24. 

(1)  Трошкове блокирања и деблокирања возила, као и трошкове 

премјештања возила на депо сноси власник возила, односно корисник 

возила. 

(2) Давалац услуга неће сносити материјалну одговорност за 

евентуална оштећења и крађу возила од момента уклањања возила са 
паркинг простора до момента преузимања возила. 

(3)  Возач, власник возила или друго лице које оштети или уништи 

направу за блокирање точкова возила, дужно је надокнадити насталу 
штету. 

Члан 25. 

(1)  За паркирање возила инвалида, осигурава се одређени број 
паркинг мјеста, на којима се не наплаћује накнада за паркирање. 

(2) Право коришћења мјеста за паркирање возила инвалида 

остварују инвалидна лица која посједују знак приступачности, 
односно међународни знак инвалида, а у складу са одредбама члана 

29. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и 

Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 6/06, 
75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 и 9/18) и одредбама 

Правилника о начину обиљежавања возила којим управља лице са 

оштећеним екстремитетима („Службени гласник Босне и 
Херцеговине“, број 54/17). 

(3)  Паркиралишта за инвалидна лица посебно се обиљежавају 

хоризонталном сигнализацијом жуте или бијеле боје, као и 
одговарајућом вертикалном сигнализацијом. 

 

Члан 26. 
Наплате паркирања ослобођена су: службена возила Општине 

Фоча, ватрогасна возила, возила цивилне заштите, службена возила 

МУП-а и возила хитне помоћи, док су у службеној употреби или за 
вријеме интервенције.  

 
Члан 27. 

(1)  Право на посебну бесплатну паркинг карту за паркирање имају 

и чланови званичних делегација, за вријеме службене посјете 
Општини Фоча. 

(2) Бесплатну резервацију паркиралишта или његовог дијела, за 

вријеме трајања манифестација од значаја за промоцију Општине 
Фоча, које су одобрене, односно финансијски или на други начин 

подржане од стране Општине Фоча, одобрава начелник Одјељења за 

просторно уређење и стамбено – комуналне послове. Бесплатна 
резервација се може одобрити у максималном трајању од два дана. 

(3)  О бесплатном паркирању из ст. 1. и 2. овог члана надлежни 

општински орган обавјештава Даваоца услуга.  

 

Члан 28. 

(1)  Станарима који паркирају своја возила на паркиралиштима на 
којима се врши наплата, а немају других простора за паркирање, може 

се под повољним условима одобрити коришћење мјеста за паркирање, 

на основу претходно поднесеног захтјева. 
(2)  Лицима из става 1. овог члана издаје се повлашћена карта за 

станаре. 

(3)  Повлашћена паркинг карта може се издати искључиво за возила 
у својини подносиоца захтјева или на основу пуномоћи за управљање 

туђим возилом. 

(4) Пребивалиште се доказује личном картом и потврдом о пријави 
пребивалишта, са тачном адресом подносиоца захтјева, која мора 

гласити на адресу наведену у захтјеву. 

(5)  Власништво над возилом се доказује саобраћајном дозволом. 

Члан 29. 

(1)  За издавање повлашћене пакринг карте потребно је: 

1)  захтјев за издавање повлашћене карте, 
2)  фотокопија личне карте и потврде о пријави пребивалишта (не 

старије од три мјесеца), 

3)  фотокопија саобраћајне дозволе, 
4)  потврда о уплати. 

(2)  Физичком лицу се може издати највише једна повлашћена 

паркинг карта и може се користити искључиво за возило за које је ова 
карта издата. 

Члан 30. 

За запослене код послодаваца који обављају дјелатност у зонама 
наплате, може се издати повлашћена карта, уз сљедеће доказе: 

1)  захтјев за издавање повлашћене карте, 

2)  фотокопија личне карте, 
3)  фотокопија саобраћајне дозволе, 

4)  потврда о радном односу, издата од стране послодавца, 

5)  потврда о уплати. 
Члан 31. 

(1)  Правним лицима која обављају дјелатност у зонама наплате 

може се издати повлаштена карта, уз сљедеће доказе: 
1)  захтјев за издавање повлашћене карте, 

2)  доказ о обављању дјелатности у наведеној улици, 

3)  фотокопија саобраћајне дозволе, 

4)  потврда о уплати. 

(2)  Правном лицу се може издати једна повлашћена карта за 

службено возило или возило које гласи на лице на које је регистрована 
дјелатност. 

Члан 32. 

(1) Повлашћена карта за паркирање важи само за улице за које је 
издата и омогућава кориснику да на паркинг мјесту остане у 

неограничином временском периоду, али му не омогућава нити 

гарантује слободно паркинг мјесто. 
(2)  Повлашћену паркинг карту корисник је дужан истакнути на 

видном мјесту испод предњег вјетробранског стакла, са унутрашње 

стране. 
(3)  Ако корисник повлашћене паркинг карте за вријеме њеног 

важења промијени возило за које је карта издата, Давалац услуга ће 

замијенити паркинг карту, на захтјев корисника, новом паркинг 
картом. 

(4)  У случају да корисник повлашћене карте изгуби или уништи 

издату паркинг карту, може се издати замјенска карта, којом се 
предходна поништава. 

Члан 33. 

Повлашћена паркинг карта садржи: назив Даваоца услуга, који 
управља паркиралиштима, регистарски број возила, серијски број 

паркинг карте, временски период за који се карта издаје и назначено 

паркиралиште за које карта важи.  
 

Члан 34. 

(1)  Станари, уколико немају других простора за паркирање, имају 
право на бесплатно коришћење паркинг простора у II зони, а на свим 

осталим означеним паркиралиштима на подручју општине Фоча 
плаћају пуни износ паркинга. 

(2)  Бесплатна карта за паркирање важи искључиво за одређено 

паркиралиште и омогућава кориснику да на паркинг мјесту остане у 
неограниченом временском периоду, али му не омогућава нити 

гарантује слободно паркинг мјесто. 

(3)  Бесплатна паркинг карта садржи: назив Даваоца услуга, који 
управља паркиралиштима, регистарски број возила, серијски број 

паркинг карте, временски период за који се карта издаје и назначено 

паркиралиште за које карта важи. 
(4)  Станару се може издати највише једна бесплатна паркинг карта. 

(5)  За издавање бесплатне пакринг карте потребно је: 

1)  захтјев за издавање бесплатне карте, 

2)  фотокопија личне карте и потврде о пријави пребивалишта (не 

старије од три мјесеца), 

3)  фотокопија саобраћајне дозволе.  
 

Члан 35. 

(1)  Правна и физичка лица могу користити годишње и мјесечне 
паркинг карте. 

(2)  Број годишњих, односно мјесечних пакринг карата не може 

прећи 20% расположивог броја постојећих паркинг мјеста, по 
секторима. 

(3)  Годишња и мјесечна паркинг карта може се користити само за 

возило за које је издата. 
(4)  Годишње и мјесечне карте издате за I зону важе и за II зону. 
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Члан 36. 
 (1)  Годишњу, односно мјесечну паркинг карту корисник је дужан 

истакнути на видном мјесту испод предњег вјетробранског стакла. 
(2) Возило сa годишњом, односно мјесечном паркинг картом може 

бити временски неограничено паркирано у оквиру сектора на којима 
се спроводи наплата, али му не омогућава нити гарантује слободно 
паркинг мјесто. 

(3)  На паркиралиштима на којима је уведена наплата искључено је 
чување возила, те одговорност за настала оштећења или крађу. 

 
Члан 37. 

(1)  Годишња, односно мјесечна паркинг карта садржи: назив 
Даваоца услуга, који управља паркиралиштима, регистарски број 
возила, серијски број паркинг карте и временски период за који се 
карта издаје. 

(2)  Ако корисник годишње, односно мјесечне паркинг карте за 
вријеме њеног важења промијени возило за које је карта издата, 
Давалац услуга ће замијенити паркинг карту, на захтјев корисника, 
новом паркинг картом. 

Члан 38. 
(1)  Када се, по приговору корисника, установи очигледна грешка 

корисника (погрешно укуцан један број или слово регистарске ознаке) 
при уношењу регистарске ознаке, приликом плаћања путем СМС-a, 
што је довело до примјене мјере блокирања возила у времену важења 
електронске карте, деблокирање ће се извршити након плаћања 
цјелодневне паркинг карте за прву зону, а за исправну регистарску 
ознаку. 

(2)  О очигледним грешкама се води евиденција, која садржи 
сљедеће податке: датум и вријеме, погрешна регистарска ознака, 
исправна регистарска ознака, паркиралиште, име и презиме радника 
који је блокирао возило. 

 
II   НАДЗОР  

Члан 39. 
(1)  Надзор над спровођењем ове одлуке врши орган Општинске 

управе Општине Фоча надлежан за комуналне послове. 
(2) Послове инспекцијског надзора над примјеном ове одлуке врши 

комунална полиција. 
Члан 40. 

(1)  За поступање супротно од одредаба утврђених чл. 9, 16. и 17. 
ове одлуке уводе се казнене одредбе за правна и физичка лица.  

(2)  За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице 
новчаном казном од 40,00 КМ. 

(3)  Казна за одговорно лице у правном лицу и предузетника износи 
50 КМ, а за правно лице 500 КМ. 

(4)  Лица из става 3. овог члана казниће се уколико на захтјев 
надлежног општинског органа не достави податке о починиоцу 
прекршаја. 

 
III   ПРЕЛАЗНЕ  И  ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ 
 

Члан 41. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

Број:01-022-23/22                                                ПРЕДСЈЕДНИК 
Фоча, 28. 4. 2022. године                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                          Срђан  Драшковић, с.р.   

 
1. 1.   

Ц ј е н о в н и к  

наплате  паркирања  на  подручју  општине  Фоча  са  ПДВ-ом   

 

Ред.  

број 
Једнократно  паркирање Цијена 

1. 
Паркирање по започетом сату у I 
зони  (црвена зона) 

1,00 КМ/сат 

2. 
Паркирање по започетом сату у II 

зони  (плава зона) 
0,50 КМ/сат 

3. За аутобусе, по започетом сату   3,00 КМ 

4. Дневна карта у I зони (црвена зона)   5,00 КМ 

5. Дневна карта у II зони (плава зона)   3,00 КМ 

6. Дневна карта за аутобусе 15,00 КМ 

7. Доплатна карта 10,00 КМ 

 

Ред. 

број 

Претплата  на  паркирање   

I  и  II  зона 
Цијена 

1. Мјесечна паркинг карта, I зона   40,00 КМ 

2. Годишња паркинг карта,  I зона 250,00 КМ 

3. Мјесечна паркинг карта, II зона   30,00 КМ 

4. Годишња паркинг карта, II зона 230,00 КМ 

 

Ред. 

број 

Повлашћена  паркинг  карта  

 за  станаре I  и  II  зона 
Цијена 

1. Мјесечна карта 10,00 КМ 

2. Годишња карта 50,00 КМ 

 

Ред. 

број 
Повлашћена  паркинг  карта  за  

раднике  I  и  II  зона 
Цијена 

1. Мјесечна карта   15,00 КМ 

2. Годишња карта 150,00 КМ 

 

Ред. 

број 
Повлашћена  паркинг  карта  за 

привредне  субјекте  I  и  II  зона 
Цијена 

1. Мјесечна карта   20,00 КМ 

2. Годишња карта 200,00 КМ 

 

Ред. 

број 
Накнаде  за  деблокирање  возила  Цијена 

1. Путничка возила 40,00 КМ 

2. Возила до 3,5 тона 40,00 КМ 

3. 
Теретна возила, аутобуси и друга 
возила 

50,00 КМ 

 

Карта за паркирање мотоцикала је идентична једнократној карти за 

паркирање путничких моторних возила.   
 

Број:  01-022-23/22                                               ПРЕДСЈЕДНИК 
Фоча, 28. 4. 2022. године                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                            Срђан  Драшковић, с.р.   
 

2.  
 

На основу члана 39. став 2. тачка 13) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и 

члана 38. став 2. тачка 12) Статута Општине Фоча („Службени 

гласник Општине Фоча,“ број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на 
Тринаестој редовној сједници, дана 28. 4. 2022. године,  д о н о с и  

 

О Д Л У К У   

О  ПОСЛОВНИМ  ЗГРАДАМА,  ПОСЛОВНИМ  

ПРОСТОРИЈАМА  И  ГАРАЖАМА  У  СВОЈИНИ   

ОПШТИНЕ  ФОЧА   

 

I 

Овом одлуком утврђује се начин прибављања и располагања 

пословних зграда, пословних просторија и гаража у својини Општине 

Фоча (у даљем тексту: Општина), као и услови, основи и органи за 

давање у закуп или на коришћење пословних зграда, пословних 
просторија и гаража у својини Општине.  

 

II 

1)  Пословном зградом, у смислу ове одлуке, сматра се зграда 
намијењена за вршење пословне дјелатности. 

2)  Пословном просторијом сматра се једна или више просторија, 

које, по правилу, чине грађевинску цјелину и имају засебан улаз, а 
намијењене су за вршење пословне дјелатности. 

3)  Гаражом се сматра посебни објекат или просторија, која има 

засебан улаз, а намијењена је за смјештај једног или више моторних 
возила. 

III 

1)  Пословне зграде, пословне просторије и гараже Општина може 
стицати на основу правног посла, закона, одлуке суда или другог 

органа, уз испуњење претпоставки прописаних законом. 

2)  Одлуку о куповини, градњи или прибављању на други начин, у 
складу са законом, пословних зграда, пословних просторија и гаража 

у својину Општине, доноси Скупштина Општине Фоча, на приједлог 

Начелника Општине Фоча. 
IV 

1) Надлежно одјељење Општинске управе Општине Фоча дужно је 
ажурно водити евиденције о пословним зградама, пословним 

просторијама и гаражама у својини Општине. 

2) Евиденције из подтачке 1) ове тачке садрже: адресу пословних 
зграда, пословних просторија и гаража, структуру и површину, годину 

изградње, књиговодствену вриједност, податке о упису у катастарске 

и земљишне евиденције, као и податке о закупцу пословних зграда, 
пословних просторија и гаража.  

 

V 

1)  Општина располаже пословним зградама, пословним 
просторијама и гаражама тако што их може отуђити, извршити 

замјену и дати у закуп, по одредбама Закона о стварним правима 
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(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 

60/15 и 107/19) и одредбама ове одлуке.  

2)  Одлуку о продаји, замјени и издавању у закуп или на коришћење 
пословних зграда, пословних просторија и гаража доноси Скупштина 

Општине Фоча, на приједлог Начелника Општине Фоча.  

 
VI 

1)  Општина може пословне зграде, пословне просторије и гараже 

отуђити јавном продајом и, у оправданим случајевима, замјеном за 
другу пословну зграду, пословну просторију и гаражу, исте или 

приближне тржишне вриједности. 

2)  Јавна продаја се врши по одредбама закона и подзаконских аката 
који регулишу ову материју. 

VII 

1)  Право својине на пословним зградама, пословним просторијама 
и гаражама Општина може пренијети на органе, установе и 

организације чији је оснивач Република Српска или Општина, без 

накнаде, када је то од општег интереса за Општину и када су оне 
неопходне за њихов рад, у складу са Законом о стварним правима. 

2)  Одлуку из подтачке 1) ове тачке доноси Скупштина Општине 

Фоча, на приједлог Начелника Општине Фоча. 
 

VIII 

1)  Пословне зграде, пословне просторије и гараже могу се дати на 

коришћење без накнаде: 
-  органима, установама и организацијама чији је оснивач 

Република Српска или Општина, 
-  хуманитарним организацијама, 
-  организацијама из области културе, спорта и социјалне заштите, 
-  у другим случајевима, када за то постоји интерес Општине. 
2)  Одлуку из подтачке 1) ове тачке доноси Начелник Општине 

Фоча.  
IX 

1)  Изузетно, Начелник Општине Фоча може, непосредном 
погодбом, по почетној цијени закупнине, дати у закуп пословне 
зграде, пословне просторије и гараже: 

-  удружењима и организацијама грађана које су проглашене 
организацијама, односно удружењима од општег интереса, 

-  политичким партијама које имају одборнике у Скупштини 
Општине Фоча, 

-  садашњим корисницима, под условом да их користе дуже од пет 
година и да немају неизмирених обавеза према Општини. 

2) Начелник Општине Фоча ће формирати комисију, која ће 
утврдити садашње кориснике и дужину коришћења пословних зграда, 
пословних просторија и гаража. 

3)  Уколико садашњи корисник пословне зграде, пословне 
просторије, односно гараже не искаже интерес за закуп, издавање у 
закуп другим заинтересованим субјектима вршиће се путем јавног 
оглашавања, у складу са овом одлуком.  

 

X 
Пословне зграде, пословне просторије и гараже у својини Општине 

дају се у закуп у складу са одредбама Правилника о поступку јавног 
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 20/12).  

 

XI 
1)  Почетна цијена закупнине за пословне зграде и пословне 

просторије у својини Општине, по зонама утврђеним Одлуком о 
уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник 
Општине Фоча“, бр. 6/18, 3/20 и 6/20), износи: 

-  за прву зону, 10 КМ/m², 
-  за другу зону, 7 КМ/m², 
-  за трећу зону, 3 КМ/m², 
-  за четврту зону, 2 КМ m², 
-  ван зоне, 1 КМ/m². 
2) Почетна цијена закупнине за пословне просторије које користе 

организације и удружења од општег интереса и политичке партије 
које имају одборнике у Скупштини Општине Фоча умањује се за 50%. 

3)  Почетна цијена закупнине за гараже износи 3 КМ/m² у првој 
зони, а у свим другим зонама 2 КМ/m². 
 

XII 
Права и обавезе Општине и закупца регулишу се уговором, који, у 

име Општине, закључује Начелник Општине Фоча.  
 

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

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

Број: 01-022-24/22                                                  ПРЕДСЈЕДНИК  

Фоча, 28. 4. 2022. године                             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                              Срђан  Драшковић, с.р.    

3. 
 

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

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

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

Општине Фоча“, број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на Тринаестој 

редовној сједници, дана 28. 4. 2022. године,  д о н о с и   
 

О Д Л У К У   

О  ИЗГРАДЊИ  ВИШЕПОРОДИЧНОГ  СТАМБЕНОГ  

ОБЈЕКТА  ЗА  МЛАДЕ  БРАЧНЕ  ПАРОВЕ  У  НАСЕЉУ 

  ДОЊЕ  ПОЉЕ  У  ФОЧИ   

 
I 

Скупштина Општине Фоча прихвата Пројекат изградње 

вишепородичног стамбеног објекта за младе брачне парове у Фочи, 
односно рјешавање стамбеног питања младих брачних парова под 

повољнијим условима.  

II 
Изградња вишепородичног стамбеног објекта за младе брачне 

парове реализоваће се на локацији у Доњем Пољу, у Фочи, на дио к.ч. 

број: 521/1, к.о. Фоча.  
III 

Све потребне активности у циљу реализације Пројекта зграде за 

младе брачне парове ће се реализовати у најкраћем разумном року, 
придржавајући се позитивних законских прописа и спроводећи 

неопходну скупштинску процедуру која се односи на промет 

земљишта и одабир најповољнијег инвеститора за изградњу објекта. 
 

IV 

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

 

Број: 01-022-25/22                                            ПРЕДСЈЕДНИК 
Фоча, 28. 4. 2022. године                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                        Срђан  Драшковић, с.р.  

 

4. 
 

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

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

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

редовној сједници, дана 28. 4. 2022. године,  д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

О  ИЗГРАДЊИ  „ДОМА  ЗА  СТАРИЈА  ЛИЦА  ФОЧА“   

У  ФОЧИ 

 

I 

Скупштина Општине Фоча прихвата Пројекат изградње „Дома за 
старија лица Фоча“ у Фочи.  

II 
1)  Изградња „Дома за старија лица Фоча“ реализоваће се на 

локацији у ул. Студентској, у Фочи, у близини Медицинског 

факултета и обухвата сљедеће парцеле, к.ч. бр. 21/3, 21/4, 21/1, 21/6, 
21/7, 21/8 и 21/9 и дио к.ч. број: 21/2, к.о. Фоча. 

2)  Власник свих парцела из подтачке 1) ове тачке је Општина 

Фоча. 
III 

Све потребне активности у циљу реализације Пројекта изградње 

„Дома за старија лица Фоча“ ће се реализовати у најкраћем разумном 
року, придржавајући се позитивних законских прописа и спроводећи  

неопходну скупштинску процедуру која се односи на промет 

земљишта и одабир најповољнијег инвеститора за изградњу објекта. 

 

IV 

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

 

Број: 01-022-26/22                                                ПРЕДСЈЕДНИК 
Фоча, 28. 4. 2022. године                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                          Срђан  Драшковић, с.р.   

 

5. 
 

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

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

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

редовној сједници, дана 28. 4. 2022. године,  д о н о с и   
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О Д Л У К У   

О  ПЛАНИРАЊУ  И  ОБЕЗБЈЕЂЕЊУ  СРЕДСТАВА   

ЗА  СУФИНАНСИРАЊЕ  ПАРТЕРНОГ  УРЕЂЕЊА   

ХРАМА  СВЕТОГ  САВЕ  У  ФОЧИ   

 

I 
Овом одлуком врши се планирање и обезбјеђивање средстава за 

суфинансирање радова на партерном уређењу Храма Светог Саве у 

Фочи, у укупном износу од 563.409,48 КМ, из грант средстава буџета 
Општине Фоча. 

II 

1)  Суфинансирање радова из тачке I ове одлуке ће се вршити 
наредних 98 мјесеци, у 86 једнаких мјесечних транши од по 6.279,18 

КМ, односно у 12 једнаких мјесечних транши од по 1.950,00 КМ у 

првих 12 мјесеци.   
2)  Средства из подтачке 1) ове тачке биће саставни дио буџетских 

трошкова у наредних осам буџетских година.  

 
III 

1)  Инвеститор партерног уређења Храма Светог Саве у Фочи је 

Црквена општина фочанска.  
2)  Инвеститор из подтачке 1) ове тачке је дужан да, након 

спроведене јавне набавке, у складу са прописима из области јавних 

набавки, Општини Фоча достави уговор са одабраним извођачем 
радова, као и да у складу са изведеним радовима и повученим 

средствима изврши правдање добијених средстава, ради контроле 

њихове намјенске употребе.  
IV 

Планирање средстава за намјене из тачке I ове одлуке и динамика 

суфинансирања радова у изградњи ове капиталне инвестиције 
обавезује све надлежне органе Општине Фоча, као и организационе 

јединице Општинске управе Општине Фоча, који су дужни да у 

реализацији ове одлуке своје спроведбене планске и друге акте и 
друге радње ускладе са одредбама ове одлуке. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

Број: 01-022-27/22                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Фоча, 28. 4. 2022. године                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                          Срђан  Драшковић, с.р.   

 

6.  
 

На основу члана 348. став 3. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 

60/15, 18/16 и 107/19), члана 39. став 2. тачка 13) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 

и 61/21), члана 38. став 2. тачка 12) Статута Општине Фоча 

(„Службени гласник Општине Фоча“, број: 8/17) и члана 23. Одлуке о 
уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник 

Општине Фоча“, бр. 6/18, 3/20 и 6/20), Скупштина Општине Фоча, на 

Тринаестој редовној сједници, дана 28. 4. 2022. године,  д о н о с и    
 

О Д Л У К У 

О  ПРОДАЈИ  НЕИЗГРАЂЕНОГ  ГРАДСКОГ   

ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА  ОЗНАЧЕНОГ  КАО  

 КЧ  БРОЈ:  2256/4,  УПИСАНА  У  ЛИСТ  НЕПОКРЕТНОСТИ  

БРОЈ:  327/3  КО  ФОЧА  ПУТЕМ  НЕПОСРЕДНЕ  ПОГОДБЕ 
 

I 

Општина Фоча, ради комплетирања грађевинске парцеле, продаје 
„Сезони“ д.о.о. Фоча, из Фоче, путем непосредне погодбе, парцелу 

означену као к.ч. број: 2256/4, к.о. Фоча, Ливаде, земљиште уз 

привредни објекат, у површини од 915 m2, која се налази у Пословној 
зони „Ливаде“ Фоча, уписана у Лист непокретности број: 327/3, к.о. 

Фоча, на име Општине Фоча, са правом својине од 1/1.  

 
II 

1)  Парцелу из тачке I ове одлуке Општина Фоча продаје путем 

непосредне погодбе „Сезони“ д.о.о. Фоча, из Фоче, ул. Цара Душана, 
ради комплетирања грађевинске парцеле, означене као к.ч. број: 

2256/3, к.о. Фоча, на којој „Сезона“ д.о.о. Фоча има изграђен 

привредни објекат. 
2) Докомплетирање парцеле из подтачке 1) ове тачке је предвиђено 

Планом парцелације за Пословну зону „Ливаде“ Фоча („Службени 

гласник Општине Фоча“, број 1/21).   
 

 

III 

Процијењена тржишна вриједност непокретности из тачке I ове 

одлуке, која је предмет продаје, износи укупно 9.150,00 КМ (девет 
хиљада стотину педесет КМ).   

IV 

Скупштина Општине Фоча овлашћује Начелника Општине Фоча да, 
у име Општине Фоча, закључи уговор о купопродаји  непокрености из 

тачке I ове одлуке.   

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

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број: 01-022-28/22                                                  ПРЕДСЈЕДНИК  

Фоча, 28. 4. 2022. године                             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                             Срђан  Драшковић, с.р.  

 

7.  

 

На основу члана 22. ст. 2. и 3. и члана 26. Закона о библиотечко – 

информационој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, 
број 44/16), чл. 3, 5. и 12. Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 

2. тачка 34) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 38. став 2. тачка 

34) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 

8/17), Скупштина Општине Фоча, на Тринаестој редовној сједници, 
дана 28. 4. 2022. године,  д о н о с и     

 

О Д Л У К У  

О  УСКЛАЂИВАЊУ  ОРГАНИЗОВАЊА  И  ПОСЛОВАЊА   

СРПСКЕ  ЦЕНТРАЛНЕ  БИБЛИОТЕКЕ  „ПРОСВЈЕТА“  

ФОЧА  

 

I 
Овом одлуком врши се усклађивање организовања и пословања 

Српске централне библиотеке „Просвјета“ Фоча са Законом о 

библиотечко – информационој дјелатности („Службени гласник 
Републике Српске“, број 44/16), Законом о систему јавних служби 

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

Законом о класификацији дјелатности („Службени гласник Републике 
Српске“, број 66/13) и Уредбом о класификацији дјелатности 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 8/14).  

 
II 

1) Српска централна библиотека „Просвјета“ Фоча (у даљем тексту: 

Библиотека) је основана и уписана у судски регистар рјешењем 
Основног суда у Сарајеву, број: I – 38/94 од 20. 1. 1994. године. 

2) Библиотека се, као правно лице, води у судском регистру 

Окружног привредног суда Требиње, број: 062-0-РЕГ-11-000366. 
3)  Оснивач Библиотеке је Српско просвјетно и културно друштво 

„Просвјета“ Источно Сарајево (у даљем тексту: Оснивач). 

 
III 

1)  Оснивач је својом Одлуком, број: 01-78/2021 од 16. 6. 2021. 

године, исказао интересовање и сагласан је да се Општина Фоча, као 
јединица локалне самоуправе на чијем подручју се налази сједиште 

Библиотеке, третира и упише у судски регистар као суоснивач 

Библиотеке.  
2) Општина Фоча и Оснивач ће своја међусобна права и обавезе, 

као суоснивача, регулисати уговором, у складу са Законом о 

библиотечко – информационој дјелатности, Законом о систему јавних 
служби и овом одлуком и биће уписани у судски регистар, уз 

претходну сагласност надлежног министарства. 

3) Библиотека ће наставити да обавља библиотечко – 

информациону дјелатност као дјелатност од општег интереса за 

Републику Српску, под којом се подразумијева слободан приступ 

грађана информацијама, знањима и идејама садржаним у 
библиотечкој грађи, као и право на остваривање индивидуалних и 

интелектуалних слобода.  

IV 
1)  Оснивачи Библиотеке су:  

-  Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“ Источно 

Сарајево и  
-  Општина Фоча. 

2)  Општина Фоча је, у складу са Одлуком о припајању Народне 

библиотеке општине Србиње Српској централној библиотеци 
„Просвјета“ у Србињу“, број: 01/1-023-7 од 18. априла 1995. године, 

уступила Библиотеци библиотечку грађу и другу имовину, према 
извршеном попису. 
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3)  На име оснивачког улога, Општина Фоча ће уплатити новчани 

износ од 2.000,00 КМ.  

V 
1)  Пуни назив Библиотеке је: Јавна установа Српска централна 

библиотека „Просвјета“ Фоча. 

2) Скраћени назив Библиотеке је: ЈУ Српска централна библиотека 
„Просвјета“ Фоча. 

3)  Пуни и скраћени назив Библиотеке су равноправни у примјени и 

уписују се у судски регистар. 
VI 

Сједиште Библиотеке је у Фочи, улица Краља Петра I, број 15. 

 
VII 

1)  Библиотека је јавна установа. 

2)  Библиотека има својство правног лица, које је стекла уписом 
оснивања у судски регистар. 

 

VIII  

1) У правном промету са трећим лицима, у циљу обављања 
пословних дјелатности, Библиотека склапа уговоре и предузима друге 

правне послове и радње, самостално, у своје име и за свој рачун, без 

ограничења. 
2)  За своје обавезе у односима према трећим лицима Библиотека 

одговара својом имовином. 

3)  За обавезе Библиотеке оснивачи из тачке IV ове одлуке 
одговарају до висине оснивачког улога. 

 

IX 
Библиотека не може отуђивати обавезни примјерак штампане и на 

други начин умножаване грађе, као ни библиотечке јединице из 

завичајне збирке. 
X 

1) У складу са Законом о класификацији дјелатности и Уредбом о 

класификацији дјелатности Републике Српске, Библиотека обавља 
сљедеће дјелатности: 

-  47.61  Трговина на мало књигама у специјализованим 

продавницама, 
-  47.79  Трговина на мало половном робом у специјализованим 

продавницама, 
-  58.11  Издавање књига, 

-  82.30  Организација састанака и пословних сајмова, 

-  85.59  Остало образовање, д. н, 
-  91.01  Дјелатности библиотека и архива. 

2)  Дјелатности Библиотеке се уписују у судски регистар.  

3)  Библиотека обавља дјелатности у спољнотрговинском промету у 

оквиру регистрованих дјелатности.  
 

XI  

1)  Библиотека је културна, информациона и образовна установа 
која обавља дјелатности од општег друштвеног интереса и 

корисницима ставља на располагање организовани фонд библиотечке 

грађе, као и друге изворе информација и услуга.  
2)  Библиотека обавља дјелатности за потребе грађана, на подручју 

општине Фоча за које је основана, обезбјеђујући им једнаке услове за 

општекултурно уздизање, образовање и информисање, као и 
остваривање људских права у домену слободе изражавања, 

стваралаштва, интелектуалних и других грађанских слобода. 

3)  Примарна улога Библиотеке је да прикупља, обрађује, 
истражује, чува и даје на коришћење библиотечку грађу и да пружа 

приступ корисницима до свих врста информација. 

 
XII 

1)  У оквиру библиотечко – информационе дјелатности, Библиотека 

обавља сљедеће послове:  
-  планира набављање библиотечке грађе, у складу са исказаним 

потребама, 

-  прикупља библиотечку грађу куповином, размјеном и поклоном, 
-  стручно обрађује, чува и обнавља библиотечку грађу, 

-  обезбјеђује ефикасно коришћење библиотечке грађе, 

-  води евиденције, каталоге и другу документацију о библиотечкој 
грађи, 

-  води евиденције о корисницима библиотечке грађе, 

-  обезбјеђује услове за коришћење библиотечке грађе, 
-  чува примјерак свих умножених публикација са подручја на коме 

дјелује, 

- чува у завичајној збирци штампане и умножене публикације 
настале ван подручја на коме дјелује, а односе се на подручје на коме 

дјелује, као и дјела значајних аутора поријеклом са овог подручја, а 
живе и раде ван њега, 

-  организује културне манифестације и друге облике развијања 

интереса за библиотечку грађу и библиотечку дјелатност, 

-  сарађује са другим библиотекама и информационим центрима у 

планирању заједничке базе података из области библиотекарства, 

- обавља и друге послове, у складу са Законом о библиотечко – 
информационој дјелатности, другим прописима и општим актима. 

2)  Библиотека је дужна да послове из своје дјелатности обавља 

квалитетно, на начин који ће задовољити потребе и интересе грађана 
из области библиотечко – информационе дјелатности.  

 

XIII 
Органи управљања и руковођења у Библиотеци су:  

-  Директор и  

-  Управни одбор. 
XIV 

1) Директор руководи Библиотеком, представља и заступа 

Библиотеку и одговоран је за законитост њеног рада. 
2)  Директор Библиотеке обавља сљедеће послове: 

-  организује и руководи радом Библиотеке, 

-  заступа Библиотеку, 
- доноси правилник о организацији и систематизацији радних 

мјеста, уз сагласност ресорног министарства надлежног за послове у 

области просвјете и културе (у даљем тексту: ресорно министарство), 
-  предлаже годишњи програм рада и финансијски план Библиотеке,  

-  одговоран је за остваривање годишњег програма и плана рада 

Библиотеке, 

-  подноси извјештај о извршењу годишњег плана и финансијском 

пословању Библиотеке, 

-  извршава одлуке Управног одбора, 
-  предлаже план развоја Библиотеке за период до четири године, 

- врши и друге послове утврђене законима којим се регулишу 

питања у области библиотечко – информационе дјелатности и система 
јавних служби, као и Статутом Библиотеке.  

 

XV  
1) Директора Библиотеке, у име Оснивача и Општине Фоча, 

именује и разрјешава ресорно министарство, на период од четири 

године, уз претходно спроведен поступак јавне конкуренције, у 
складу са законом. 

2)  За директора Библиотеке може бити именовано лице које 

испуњава опште и посебне услове за избор и именовање, који су 
предвиђени законом и Статутом Библиотеке.  

3)  Директор Библиотеке може бити разријешен дужности из 

разлога, на начин и у поступку у складу са законом и Статутом 
Библиотеке. 

4)  Права, обавезе и одговорности директора Библиотеке односе се 

и на вршиоца дужности директора.  
 

XVI  

1)  Управни одбор управља Библиотеком. 
2)  Управни одбор Библиотеке има три члана. 

3) Чланове Управног одбора Библиотеке, у име Оснивача и 

Општине Фоча, именује и разрјешава ресорно министарство, на 
период од четири године, уз претходно спроведен поступак јавне 

конкуренције, у складу са законом. 
4)  За члана Управног одбора Библиотеке може бити именовано 

лице које испуњава опште и посебне услове за избор и именовање, 

који су предвиђени законом и Статутом Библиотеке.  
5)  Чланови Управног одбора Библиотеке не могу бити лица 

запослена у Библиотеци. 

6)  Члан Управног одбора Библиотеке може бити разријешен 
дужности из разлога, на начин и у поступку у складу са законом и 

Статутом Библиотеке. 

XVII  
1)  Управни одбор Библиотеке обавља сљедеће послове: 

-  доноси статут Библиотеке, уз сагласност ресорног министарства, 

-  одлучује о пословању Библиотеке, 

- разматра и усваја годишњи извјештај о пословању и годишњи 

обрачун Библиотеке, уз сагласност ресорног министарства, 

-  доноси план и програм рада и годишњи финансијски план 
Библиотеке, уз сагласност ресорног министарства, 

- одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом и Статутом 

Библиотеке, 
-  утврђује пословну и развојну политику Библиотеке,  

-  на приједлог директора, одређује цијене производа и услуга које 

пружа Библиотека, 
-  доноси пословник о свом раду, 

-  врши и друге послове у складу са законом, Статутом и другим 

општим актима Библиотеке. 
2)  Управни одбор Библиотеке доноси одлуке већином гласова од 

укупног броја чланова. 
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3)  Рад Управног одбора уређује се Статутом Библиотеке и 

Пословником о раду Управног одбора. 

 
XVIII  

Надзор над законитошћу рада Библиотеке, стручни надзор и 

инспекцијски надзор врше: ресорно министарство, републички органи 
инспекције, надлежни орган Општине Фоча и други надлежни органи 

контроле и надзора, у складу са законом. 

 
XIX  

1)  Средства за финансирање дјелатности Библиотеке обезбјеђују се 

у буџету Републике Српске, као и у буџету Оснивача и Општине 
Фоча, у складу са законом.  

2)  У буџету Републике Српске обезбјеђују се средства за: 

-  бруто плате запослених у Библиотеци и друга примања на основу 
радног односа, утврђена законским прописима којим се дефинишу 

плате запослених у области образовања и културе, општим и 

појединачним колективним уговорима, 
-  дио програмских дјелатности Библиотеке, 

-  набавку библиотечке грађе, 

-  инвестиције у опрему и нове намјенске објекте за обављање 
библиотечке дјелатности и значајнију адаптацију постојећих. 

3)  У буџету Општине Фоча обезбјеђују се средства за:  

-  материјалне и режијске трошкове,  

-  текуће и инвестиционо одржавање Библиотеке. 

4)  Библиотека може да остварује средства за рад и из сопствених 

прихода, донација, поклона и других извора, у складу са законом. 
 

XX 

1) Планирање рада Библиотеке врши се на начин утврђен законом и 
Статутом Библиотеке. 

2) Библиотека подноси ресорном министарству, Оснивачу и 

Општини Фоча приједлог годишњег програма рада, најкасније до 
краја септембра текуће године за наредну годину. 

3) Библиотека је дужна да, најмање једном годишње, достави 

ресорном министарству, Оснивачу и Општини Фоча извјештај о свом 
раду и пословању и остваривању програма који се финансирају 

средствима из њихових буџета.  
 

XXI  

1)  Ресорно министарство: 

-  даје сагласност на Статут Библиотеке, 
- даје сагласност на акт о организацији и систематизацији радних 

мјеста Библиотеке, 

-  даје сагласност на годишњи програм рада и финансијски план 

Библиотеке, 

- разматра и усваја годишњи извјештај о раду и пословању и 

годишњи обрачун Библиотеке. 
2)  Општина Фоча: 

-  даје сагласност на план коришћења средстава која се обезбјеђују 

у њеном буџету, 
-  врши надзор над реализацијом и коришћењем средстава која се 

обезбјеђују у њеном буџету.  

XXII 
1) Библиотека је дужна да усклади Статут и друге опште акте са 

овом одлуком. 

2)  До усклађивања општих аката Библиотеке са овом одлуком, 
примјењиваће се закон и други прописи и општи акти који нису у 

супротности са законом.  

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

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број:  01-022-29/22                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 28. 4. 2022. године                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ   

                                                                            Срђан  Драшковић, с.р.   

 

8. 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 20) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 38. став 2. тачка 24) Статута Општине Фоча („Службени 

гласник Општине Фоча“, број 8/17), члана 27. Одлуке о утврђивању 
награда и признања Општине Фоча („Службени гласник Општине 

Фоча“, број 2/16) и члана 2. Одлуке о износу новчане награде 

Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 5/17), 
Скупштина Општине Фоча, на Тринаестој редовној сједници, дана 28. 

4. 2021. године,  д о н о с и     

 

 

О Д Л У К У   

О  ДОДЈЕЛИ  НАГРАДА  И  ПРИЗНАЊА   

ОПШТИНЕ  ФОЧА  ЗА  2022.  ГОДИНУ    

 

I 

Скупштина Oпштине Фоча додјељује награде и признања Општине 
Фоча за 2022. годину и то: 

 

1)  ЗАХВАЛНИЦА  ОПШТИНЕ  ФОЧА: 
1.  ЈАВНА  ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА  

БОЛНИЦА  ФОЧА, за посебан допринос у здравственој заштити и 

пружању здравствених услуга у условима епидемије вируса Covid – 
19, 

2.  ЈАВНА  ЗДРАВСТВЕНА  УСТАНОВА  ДОМ  ЗДРАВЉА  

ФОЧА, за посебан допринос у здравственој заштити и пружању 
здравствених услуга у условима епидемије вируса Covid – 19, 

3. ЈАВНА  ЗДРАВСТВЕНА  УСТАНОВА  ИНСТИТУТ  ЗА  ЈАВНО  

ЗДРАВСТВО  РЕПУБЛИКЕ  СРПСКЕ  –  РЕГИОНАЛНИ  ЦЕНТАР  
ФОЧА, за посебан допринос у здравственој заштити у условима 

епидемије вируса Covid – 19, 

4.  АНГИО  ТИМ  Универзитетске  болнице  Фоча,  на  челу  са  
др  Срђаном Поповићем, за допринос у савременом лијечењу 
болести срца, афирмацији и позитивној промоцији 
Универзитетске болнице Фоча и Општине Фоча,  

5.  Проф.  др  ДЕЈАН  БОКОЊИЋ, за посебан допринос у увођењу 

нових студијских програма и афирмацији Медицинског факултета 

Фоча, као и стварању позитивног имиџа Општине Фоча, 
6.  Примаријус  др  КРСТО  ЧАНЧАР, за дугогодишњи рад и 

допринос у области медицине и здравствене заштите, 

7.  Примаријус  др  КОСТА  СУПИЋ, за дугогодишњи рад и 
допринос у области медицине и здравствене заштите, 

8.  Др  НЕБОЈША  ЧАНЧАР, постхумно, за посебан допринос у 

пружању здравствених услуга, исказану солидарност и дугогодиши 
рад у лијечењу пацијената, 

9. ЗОРАН СМРЕКИЋ, постхумно, за посебан допринос у пружању 

здравствених услуга, исказану солидарност и дугогодиши рад у 

спортским колективима у области спортске медицине, 

10.  ДРАГАН  ЂОРЂЕВИЋ, за посебан допринос и учешће у 
реализацији пројеката електрификације, изградње и реконструкције 

електричне мреже на подручју општине Фоча, 

11. МИЛИЦА  ШКИПИНА, за остварене изузетне резултате у 
области образовања у току студија,  

12.  РАДИВОЈЕ  РАДОВИЋ, за посебан допринос и иноваторство у 
области аутомеханике, у вези конструкције и израде теренског 

моторног возила. 

 
2)  НОВЧАНА  НАГРАДА  –  диплома, са новчаном наградом у 

износу од 500,00 КМ: 

1.  УДРУЖЕЊЕ  ГРАЂАНА  „МИЉЕВИНА“  МИЉЕВИНА, за 
учешће и допринос у хуманитарним акцијама и реализацију пројеката 

од важности за локалну заједницу,  

2.  МИХАИЛО  МИЛИКИЋ, за посебан допринос и стваралаштво у 
изради уџбеника као наставног средства у области образовања,    

3.  РАТКО  РАДОВИЋ, за значајан допринос у хуманитарном и 

волонтерском раду и спасавању људи и имовине,  
4.  ИСИДОРА  АРСЕНОВИЋ, најбољи студент из општине Фоча за 

успјех остварен током студија за академску 2020/2021. годину,  

5.  БОЈАНА  ЧОЈИЋ, најбољи студент Универзитета у Источном 
Сарајеву – на Пољопривредном факултету за академску 2020/2021. 

годину,  

6.  НИКОЛА  КОСЈЕРИНА, најбољи студент Медицинског 
факултета Фоча за академску 2020/2021 годину, 

7.  ДАРКО  КРСМАН, најбољи студент Православног богословског 

факултета „Свети Василије Острошки“ Фоча за академску 2020/2021. 

годину,  

8.  ДИМИТРИЈЕ  ДОБРОТА, најбољи ученик Јавне установе 

Средњошколски центар Фоча за школску 2020/2021. годину,  
9. ГОРАН  БРБОРИЋ, најбољи ученик Српске православне 

богословије „Свети Петар Дабробосански“ Фоча за школску 

2020/2021. годину,  
10.  НИНА  ФИЛИПОВИЋ, најбољи ученик Јавне установе 

Основна школа „Свети Сава“ Фоча за школску 2020/2021. годину,  

11. ЈЕЛЕНА  МАНДИЋ, најбољи ученик Јавне установе Основна 
школа „Веселин Маслеша“ Фоча и Јавне установе Основна музичка 

школа Фоча за школску 2020/2021. годину.  

 
II 

1)  Награде и признања из тачке I ове одлуке израђују се у складу са 

одредбама из Одлуке о утврђивању награда и признања Општине 
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Фоча којим се регулишу питања облика, формата и садржине 

појединих награда и признања. 

2)  Награде и признања уручују се добитницима из тачке I ове 
одлуке на свечаној сједници Скупштине Општине Фоча, која се 

организује и одржава поводом обиљежавања 9. маја, Дана Општине 

Фоча, на начин и у поступку у складу са Одлуком о утврђивању 
награда и признања Општине Фоча. 

 

III 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број:  01-022-30/22                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 28. 4. 2022. године                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                           Срђан  Драшковић, с.р.     
 

9. 
 

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

члана 155. а у вези са чл. 154. и 156. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), члана 38. став 2. 

тачка 2) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, 

број 8/17) и тачке III Одлуке о оснивању одбора за жалбе Општинске 
управе Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 

15/17), Скупштина Општине Фоча, на Тринаестој редовној сједници, 
дана 28. 4. 2022. године,  д о н о с и   

 

О Д Л У К У   

О  РАСПИСИВАЊУ  ЈАВНОГ  КОНКУРСА  ЗА  ИЗБОР   

И  ИМЕНОВАЊЕ  ЧЛАНОВА  ОДБОРА  ЗА  ЖАЛБЕ   

ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА   
 

I 

1)  Овом одлуком Скупштина Општине Фоча расписује јавни 
конкурс за избор и именовање чланова Одбора за жалбе Општинске 

управе Општине Фоча. 

2)  Овом одлуком утврђују се елементи за спровођење јавног 
конкурса, као што су: процедура, начин, услови, критеријуми и други 

елементи за избор и именовање и спровођење изборног поступка, у 

поступку оглашавања предметне позиције и јавне конкуренције.  
 

II 

1)  Одбор за жалбе Општинске управе Општине Фоча (у даљем 

тексту: Одбор  за жалбе) има предсједника и два члана, које именује 

Скупштина Општине Фоча, након спроведеног јавног конкурса, на 

мандатни период у трајању од четири године, уз могућност поновног 
избора. 

2)  Одбор за жалбе је радно тијело које је самостално у свом раду, а 

обавља послове који су предвиђени Законом о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.  

 

III 

1)  У састав Одбора за жалбе може бити именовано лице које 

испуњава опште услове за запошљавање у општинску управу, као и 
посебне услове за именовање, који су предвиђени Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе.  
2)  Посебни услови за именовање Одбора за жалбе су:  
-  да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани 

правник или први циклус студија са звањем дипломирани правник и 
остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,  

-  да има најмање пет година радног искуства у траженом степену 
образовања,  

-  да има положен стручни испит за рад у управи или положен 
правосудни испит и  

- доказани резултати рада на ранијим пословима и посједовање 
организационих способности.  

 

IV 
1) У састав Одбора за жалбе не могу се именовати лица запослена у 

општинској управи.  
2) Предсједник и чланови Одбора за жалбе немају статус 

службеника и намјештеника у општинској управи.  
3)  Предсједник и чланови Одбора за жалбе имају право на новчану 

накнаду за рад, чија висина се одређује посебном одлуком Скупштине 
Општине Фоча.  

V 
1)  Избор и именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе 

извршиће се у поступку јавне конкуренције пријављених кандидата, 

након извршеног оглашавања предметне позиције.  

2) Јавни конкурс за избор и именовање Одбора за жалбе објавиће се 

у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас 

Српске“.  
VI 

1)  Рок за подношење пријава на јавни конкурс траје 15 (петнаест) 

дана од дана објављивања јавног конкурса. 
2) У случају постојања различитих датума објављивања јавног 

конкурса у јавним гласилима из тачке V ове одлуке, рок за подношење 

пријава и затварање јавног конкурса рачуна се од дана посљедњег 
објављивања.  

VII 

1)  Поступак спровођења јавног конкурса извршиће Комисија за 
избор чланова Одбора за жалбе, коју именује Скупштина Општине 

Фоча, у саставу од пет чланова и одговарајућој структури, од којих су 

три члана са листе стручњака коју утврђује Скупштина Општине 
Фоча, а два члана су службеници који имају одговарајуће 

професионално искуство, у складу са условима који су предвиђени 

Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе.  

2)  Под спровођењем јавног конкурса подразумијева се: контрола и 

оцјена благовремености и комплетности достављених пријава 
кандидата, контрола и оцјена испуњавања утврђених општих и 

посебних услова, састављање листе кандидата који испуњавају услове 

јавног конкурса, улазни интервју са кандидатима и утврђивање ранг – 

листе кандидата, са редослиједом кандидата и приједлогом за 

именовање.  

3)  Комисија за избор је дужна да поступак избора чланова Одбора 
за жалбе спроведе у року од 30 дана од дана истека рока за 

пријављивање кандидата на јавни конкурс и свој приједлог достави 

предсједнику Скупштине Општине Фоча.   
4)  Поступак именовања чланова Одбора за жалбе мора се окончати 

у року од 30 дана од дана достављања приједлога Комисије за избор.  
 

VIII 

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

 

Број:  01-022-31/22                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 
Фоча, 28. 4. 2022. године                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                              Срђан  Драшковић, с.р.    

 

10. 
 

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

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

члана 19. став 1. тачка 3) Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 38. став 

2. тачка 35) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча („Службени 
гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. став 1. тачка 4) 

Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 

Фоча“, број 14/17), након разматрања Извјештаја о раду и пословању 
Центра за културу и информисање Фоча за 2021. годину, у оквиру 

тачке 15. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Тринаестој 

редовној сједници, дана 28. 4. 2022. године,  д о н о с и   
 

З А К Љ У Ч А К   
 

1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о раду Центра за 

културу и информисање Фоча у 2021. години.  
2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број:  01-022-32/22                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 28. 4. 2022. године                       СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                       Срђан  Драшковић, с.р.   
 

11. 
 

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

члана 19. став 1. тачка 1) Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 38. став 
2. тачка 35) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча („Службени 

гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. став 1. тачка 4) 

Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 
Фоча“, број 14/17), након разматрања Програма рада Центра за 

културу и информисање Фоча за 2022. годину, у оквиру тачке 16. 

дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Тринаестој редовној 
сједници, дана 28. 4. 2022. године,  д о н о с и   
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З А К Љ У Ч А К   

 

1.  Скупштина Општине Фоча даје сагласност на Програм рада 
Центра за културу и информисање Фоча за 2022. годину.  

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

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

Број:  01-022-33/22                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 28. 4. 2022. године                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                         Срђан  Драшковић, с.р.   

 

12. 

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

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 19. став 1. тачка 3) Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 38. став 
2. тачка 35) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча („Службени 
гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. став 1. тачка 4) 
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 
Фоча“, број 14/17), након разматрања Извјештаја о раду и пословању 
Јавне здравствене установе Дом здравља Фоча за 2021. годину, у 
оквиру тачке 17. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на 
Тринаестој редовној сједници, дана 28. 4. 2022. године,  д о н о с и   

 
З А К Љ У Ч А К   

 
1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о финансијско – 

економском пословању ЈЗУ Дом здравља Фоча у периоду 01. 01 – 31. 
12. 2021. године.  

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

 
Број:  01-022-34/22                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
Фоча, 28. 4. 2022. године                             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                                            Срђан  Драшковић, с.р.   
 

13. 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 37) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 19. став 1. тачка 1) Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 38. став 
2. тачка 35) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча („Службени 
гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. став 1. тачка 4) 
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 
Фоча“, број 14/17), након разматрања Програма рада Јавне 
здравствене установе Дом здравља Фоча за 2022. годину, у оквиру 
тачке 18. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Тринаестој 
редовној сједници, дана 28. 4. 2022. године,  д о н о с и   

 

З А К Љ У Ч А К   

 
1.  Скупштина Општине Фоча даје сагласност на План рада ЈЗУ 

Дом здравља Фоча за 2022. годину.  

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

 

Број:  01-022-35/22                                              ПРЕДСЈЕДНИК 
Фоча, 28. 4. 2022. године                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                          Срђан  Драшковић, с.р. 

 

14. 
 

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

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 19. став 1. тачка 3) Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 38. став 
2. тачка 35) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча („Службени 

гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. став 1. тачка 4) 

Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 
Фоча“, број 14/17), након разматрања Извјештаја о раду и пословању 

Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за 2021. годину, у 

оквиру тачке 19. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на 
Тринаестој редовној сједници, дана 28. 4. 2022. године,  д о н о с и   

 

З А К Љ У Ч А К   

 

1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о раду и пословању 

ЈЗУ „Апотека Фоча“ Фоча у периоду 01. 01 – 31. 12. 2021. године.  
2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 

Број:  01-022-36/22                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 28. 4. 2022. године                             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                             Срђан  Драшковић, с.р.   

 

15. 

 

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

члана 19. став 1. тачка 1) Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 38. став 
2. тачка 35) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча („Службени 

гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. став 1. тачка 4) 

Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 
Фоча“, број 14/17), након разматрања Програма рада Јавне 

здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за 2022. годину, у оквиру 

тачке 20. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Тринаестој 
редовној сједници, дана 28. 4. 2022. године,  д о н о с и   

 

З А К Љ У Ч А К   

 

1.  Скупштина Општине Фоча даје сагласност на План рада ЈЗУ 

„Апотека Фоча“ Фоча за период 01. 01. 2022 – 31. 12. 2022. године.  
2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број:  01-022-37/22                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 28. 4. 2022. године                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                            Срђан  Драшковић, с.р.   

 

16. 

 

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

члана 19. став 1. тачка 3) Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 38. став 
2. тачка 35) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча („Службени 

гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. став 1. тачка 4) 

Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 
Фоча“, број 14/17), након разматрања Извјештаја о раду и пословању 

Јавне установе Центар за социјални рад Фоча за 2021. годину, у 

оквиру тачке 21. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на 
Тринаестој редовној сједници, дана 28. 4. 2022. године,  д о н о с и   

 

З А К Љ У Ч А К   

 

1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о раду Јавне 

установе Центар за социјални рад Фоча за 2021. годину.  
2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број:  01-022-38/22                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 28. 4. 2022. године                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                        Срђан  Драшковић, с.р.   

 

17. 

 

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

члана 19. став 1. тачка 1) Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 38. став 
2. тачка 35) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча („Службени 

гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. став 1. тачка 4) 

Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 

Фоча“, број 14/17), након разматрања Програма рада Јавне установе 

Центар за социјални рад Фоча за 2022. годину, у оквиру тачке 22. 

дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Тринаестој редовној 
сједници, дана 28. 4. 2022. године,  д о н о с и   

 

З А К Љ У Ч А К   

 

1.  Скупштина Општине Фоча даје сагласност на Програм рада 

Јавне установе Центар за социјални рад Фоча за 2022. годину.  
2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

Број:  01-022-39/22                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 28. 4. 2022. године                             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                            Срђан  Драшковић, с.р.   
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18. 
 

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

члана 19. став 1. тачка 3) Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 38. став 
2. тачка 35) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча („Службени 

гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. став 1. тачка 4) 

Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 
Фоча“, број 14/17), након разматрања Извјештаја о раду и пословању 

Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча за 2021. годину, у 

оквиру тачке 23. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на 
Тринаестој редовној сједници, дана 28. 4. 2022. године,  д о н о с и   

 

З А К Љ У Ч А К   
 

1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о раду Јавне 
установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча за 2021. годину.  

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

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

Број:  01-022-40/22                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 28. 4. 2022. године                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                        Срђан  Драшковић, с.р.   
 

19. 
 

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

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 19. став 1. тачка 1) Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 38. став 

2. тачка 35) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча („Службени 
гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. став 1. тачка 4) 

Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 

Фоча“, број 14/17), након разматрања Програма рада Јавне установе 
Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча за 2022. годину, у оквиру тачке 24. 

дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Тринаестој редовној 

сједници, дана 28. 4. 2022. године,  д о н о с и   
 

З А К Љ У Ч А К   
 

1.  Скупштина Општине Фоча даје сагласност на Програм рада 

Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча за 2022. годину.  
2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

Број:  01-022-41/22                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 28. 4. 2022. године                             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                            Срђан  Драшковић, с.р.   
 

20. 
 

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

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

члана 19. став 1. тачка 3) Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 38. став 

2. тачка 35) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча („Службени 

гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. став 1. тачка 4) 
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 

Фоча“, број 14/17), након разматрања Извјештаја о раду и пословању 

Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча за 2021. 
годину, у оквиру тачке 25. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, 

на Тринаестој редовној сједници, дана 28. 4. 2022. године,  д о н о с и   
 

З А К Љ У Ч А К   
 

1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о раду Јавне 

установе Туристичка организација Општине Фоча за 2021. годину.  

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

 

Број:  01-022-42/22                                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Фоча, 28. 4. 2022. године                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                           Срђан  Драшковић, с.р.   

 

21. 

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

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 19. став 1. тачка 1) Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 38. став 
2. тачка 35) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча („Службени 
гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. став 1. тачка 4) 

Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 
Фоча“, број 14/17), након разматрања Програма рада Јавне установе 
Туристичка организација Општине Фоча за 2022. годину, у оквиру 
тачке 26. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Тринаестој 
редовној сједници, дана 28. 4. 2022. године,  д о н о с и   

 
З А К Љ У Ч А К   

 
1.  Скупштина Општине Фоча даје сагласност на Програм рада 

Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча за 2022. 
годину.  

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

 
Број:  01-022-43/22                                               ПРЕДСЈЕДНИК 
Фоча, 28. 4. 2022. године                             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                                             Срђан  Драшковић, с.р.   

 
22. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 37) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 38. став 2. тачка 40) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча 
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. 
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 
Фоча“, број 14/17), након разматрања извјештаја о стању у области 
инспекција Општинске управе Општине Фоча за 2021. годину, у 
оквиру тачке 27.1. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на 
Тринаестој редовној сједници, дана 28. 4. 2021. године,  д о н о с и   

 
З А К Љ У Ч А К   

 
1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Одјељења за 

инспекцијске послове и комуналну полицију  –  Инспекције за храну и 
ветеринарске инспекције о стању у 2021. години у области инспекције 
за храну и ветеринарске инспекције.  

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

 
Број:  01-022-44/22                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
Фоча, 28. 4. 2022. године                             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                                            Срђан  Драшковић, с.р.  

 
23. 
 
На основу члана 39. став 2. тачка 37) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 38. став 2. тачка 40) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча 
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. 
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 
Фоча“, број 14/17), након разматрања извјештаја о стању у области 
инспекција Општинске управе Општине Фоча за 2021. годину, у 
оквиру тачке 27.2. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на 
Тринаестој редовној сједници, дана 28. 4. 2021. године,  д о н о с и   

 
З А К Љ У Ч А К   

 
1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Одјељења за 

инспекцијске послове и комуналну полицију  –  Тржишне инспекције 
о стању у области тржишне инспекције у 2021. години. 

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

 
Број:  01-022-45/22                                               ПРЕДСЈЕДНИК 
Фоча, 28. 4. 2022. године                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                                           Срђан  Драшковић, с.р.  

 

24. 
 

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

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

члана 38. став 2. тачка 40) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча 
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. 

Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 

Фоча“, број 14/17), након разматрања извјештаја о стању у области 
инспекција Општинске управе Општине Фоча за 2021. годину, у 

оквиру тачке 27.3. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на 

Тринаестој редовној сједници, дана 28. 4. 2021. године,  д о н о с и   
 

З А К Љ У Ч А К   
 

1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Одјељења за 

инспекцијске послове и комуналну полицију  –  Урбанистичко – 
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грађевинске инспекције о раду општинског урбанистичко – 

грађевинског инспектора Општине Фоча за период од 01. јануара до 

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

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број:  01-022-46/22                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 28. 4. 2022. године                             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                             Срђан  Драшковић, с.р.   

 

25. 

 

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

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

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

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

инспекција Општинске управе Општине Фоча за 2021. годину, у 

оквиру тачке 27.4. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на 
Тринаестој редовној сједници, дана 28. 4. 2021. године,  д о н о с и   

 

З А К Љ У Ч А К   

 

1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Одјељења за 

инспекцијске послове и комуналну полицију  –  Водне инспекције о 
стању у 2021. години у области водне инспекције.  

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

 

Број:  01-022-47/22                                            ПРЕДСЈЕДНИК 
Фоча, 28. 4. 2022. године                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                       Срђан  Драшковић, с.р.  

  

26. 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 37) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 38. став 2. тачка 40) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча 
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. 
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 
Фоча“, број 14/17), након разматрања извјештаја о стању у области 
инспекција Општинске управе Општине Фоча за 2021. годину, у 
оквиру тачке 27.5. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на 
Тринаестој редовној сједници, дана 28. 4. 2021. године,  д о н о с и   

 

З А К Љ У Ч А К   

 

1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Одјељења за 
инспекцијске послове и комуналну полицију  –  Комуналне полиције 

за период од 01. 01. до 31. 12. 2021. године у области комуналне 

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

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

Број:  01-022-48/22                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 28. 4. 2022. године                             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                            Срђан  Драшковић, с.р.  

  

27. 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 37) и члана 82. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

97/16, 36/19 и 61/21), члана 38. став 2. тачка 40) и члана 93. став 2. 

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

8/17) и чл. 158. и 176. Пословника Скупштине Општине Фоча 

(„Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17), након разматрања 

Записника са Дванаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, 
од 3. марта 2022. године, у оквиру тачке 1. дневног реда, Скупштина 

Општине Фоча, на Тринаестој редовној сједници, дана 28. 4. 2022. 

године,  д о н о с и   

 

З А К Љ У Ч А К   

 
1.  Скупштина Општине Фоча усваја Записник са Дванаесте 

редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 3. марта 2022. 

године, уз примједбе на текст које је дао одборник Огњен Бодирога.  
2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

Број:  01-022-49/22                                            ПРЕДСЈЕДНИК   

Фоча, 28. 4. 2022. године                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                        Срђан  Драшковић, с.р.      

 

28. 

 

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

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 50. став 1, члана 55. став 3. тачка 1) и члана 56. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и 
члана 38. став 2. тачка 27) и члана 80. став 2. Статута Општине Фоча 

(„Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), у предмету 

одлучивања о разрјешењу службеника као вршиоца дужности на 
руководећем радном мјесту у Општинској управи Општине Фоча по 

основу истека мандата, Скупштина Општине Фоча, на Тринаестој 

редовној сједници, дана 28. 4. 2022. године,  д о н о с и      
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е   

О  РАЗРЈЕШЕЊУ  ВРШИОЦА  ДУЖНОСТИ  НАЧЕЛНИКА   

ОДЈЕЉЕЊА  ЗА  ИНСПЕКЦИЈСКЕ  ПОСЛОВЕ  

И  КОМУНАЛНУ  ПОЛИЦИЈУ  

ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА   

 

1.  ЗОРАН  КРУНИЋ,  дипломирани инжињер пољопривреде, 

разрјешава се дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за 
инспекцијске послове и комуналну полицију из састава Општинске 

управе Општине Фоча. 
2. Разрјешење се врши по основу истека времена на које је 

извршено именовање на позицију из тачке 1. овог рјешења.  

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

У члану 50. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе предвиђено је да скупштина 
јединице локалне самоуправе именује и разрјешава секретара 

скупштине и начелника одјељења или службе. У члану 55. став 3. 

тачка 1) овог закона предвиђено је да скупштина разрјешава дужности 
начелника одјељења или службе у случају истека времена на које је 

именован. У члану 56. овог закона предвиђено је да се разрјешење 

службеника са руководећег радног мјеста утврђује рјешењем, које 
садржи одређене обавезне елементе, као што су рокови за разрјешење, 

разлози за разрјешење и право на жалбу. 

У члану 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи и члану 
38. став 2. тачка 27) и члану 80. став 2. Статута Општине Фоча 

предвиђена је надлежност скупштине јединице локалне самоуправе, 

односно Скупштине Општине Фоча да врши именовање и разрјешење 
секретара и начелника одјељења, као и вршиоца дужности начелника 

одјељења, у складу са законом. 

На Једанаестој редовној сједници, од 31. 1. 2022. године, 
Скупштина Општине Фоча је донијела Рјешење о именовању вршиоца 

дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну 

полицију Општинске управе Општине Фоча („Службени гласник 
Општине Фоча“, број 1/22), којим је Зоран Крунић, дипломирани 

инжињер пољопривреде, именован за вршиоца дужности начелника 

Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију из састава 
Општинске управе Општине Фоча, на период у трајању од најдуже 90 

дана, односно до завршетка поступка именовања начелника Одјељења 

за инспекцијске послове и комуналну полицију, након спроведеног 
јавног конкурса.  

На Тринаестој редовној сједници, од 28. 4. 2022. године, у оквиру 

тачке 13.1. дневног реда, Скупштина Општине Фоча је разматрала 

питање разрјешења вршиоца дужности начелника Одјељења за 

инспекцијске послове и комуналну полицију Општинске управе 

Општине Фоча по основу истека мандата.  
Том приликом разматран је и приједлог Комисије за избор, од 20. 4. 

2022. године, за именовање на ову позицију након спроведеног јавног 

конкурса. 
Након спроведене расправе, констатовано је да је окончан поступак 

избора по Јавном конкурсу за избор и именовање службеника на 

руководеће радно мјесто у Општинској управи Фоча и да су се стекли 
услови за именовање начелника Одјељења за инспекцијске послове и 

комуналну полицију, те се указала потреба за разрјешење вршиоца 

дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну 
полицију, по основу истека времена на које је извршено именовање.  

На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из 
члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи, члана 50. 

став 1, члана 55. став 3. тачка 1) и члана 56. Закона о службеницима и 
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намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и члана 38. 

став 2. тачка 27) и члана 80. став 2. Статута Општине Фоча, као 

законских прописа који регулишу питање разрјешења руководећих 
општинских службеника, као и законских и статутарних овлашћења и 

надлежности Скупштине Општине Фоча да врши разрјешење из 

дјелокруга своје надлежности, одлучено је као у диспозитиву овог 
рјешења. 

 

Упутство  о  правном  лијеку  

Против овог рјешења може се изјавити жалба. 

Жалба на ово рјешење подноси се Одбору за жалбе Општинске 

управе Општине Фоча, у року од 15 дана од дана достављања.  
 

Број:  01-111-26/22                                                ПРЕДСЈЕДНИК          

Фоча, 28. 4. 2022.  године                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ                                                   

                                                                           Срђан  Драшковић, с.р.  

    

29. 

 

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

50. и 54. и члана 55. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима 

у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 38. став 2. тачка 27) и члана 

79. став 1. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине 

Фоча“, број 8/17), сходно Одлуци о расписивању јавног конкурса за 
избор и именовање начелника Одјељења за инспекцијске послове и 

комуналну полицију Општинске управе Општине Фоча („Службени 
гласник Општине Фоча“, број 3/22), након спроведеног Јавног 

конкурса за избор и именовање службеника на руководеће радно 

мјесто у Општинској управи Фоча, број: 02-014-64/22 од 17. 3. 2022. 
године, у предмету одлучивања о избору и именовању службеника на 

руководеће радно мјесто у Општинској управи Општине Фоча, 

Скупштина Општине Фоча, на Тринаестој редовној сједници, дана 28. 
4. 2022. године,  д о н о с и   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О  ИМЕНОВАЊУ  НАЧЕЛНИКА  ОДЈЕЉЕЊА  ЗА   

ИНСПЕКЦИЈСКЕ  ПОСЛОВЕ  И  КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ    

ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  

 

1.  ЗОРАН  КРУНИЋ, дипломирани инжињер пољопривреде, 

именује се за начелника Одјељења за инспекцијске послове и 
комуналну полицију из састава Општинске управе Општине Фоча. 

2. Именовање се врши на вријеме трајања мандата сазива 

Скупштине Општине Фоча која је извршила ово именовање. 
3.  Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

У чл. 50, 54. и 55. Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе предвиђено је да скупштина 

јединице локалне самоуправе именује и разрјешава начелника 

одјељења или службе, након спроведеног јавног конкурса, према 
утврђеним посебним условима за именовање, на мандат који траје до 

краја мандата сазива скупштине који је извршио именовање. 

У члану 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи и члану 
38. став 2. тачка 27) и члану 79. став 1. Статута Општине Фоча 

предвиђена је надлежност скупштине јединице локалне самоуправе, 

односно Скупштине Општине Фоча да врши именовање и разрјешење 
начелника одјељења или службе Општинске управе Општине Фоча, у 

складу са законом. 

На Дванаестој редовној сједници, од 3. 3. 2022. године, Скупштина 

Општине Фоча је донијела Одлуку о расписивању јавног конкурса за 

избор и именовање начелника Одјељења за инспекцијске послове и 

комуналну полицију Општинске управе Општине Фоча, којом је 
предвиђен поступак избора и именовања начелника одјељења на 

упражњену позицију, путем јавног конкурса. 

У складу са овом одлуком, Начелник Општине Фоча је расписао 
Јавни конкурс за избор и именовање службеника на руководеће радно 

мјесто у Општинској управи Фоча, број: 02-014-64/22 од 17. 3. 2022. 

године, који је објављен у Огласима дневних новина „Глас Српске“ од 
23. 3. 2022. године и Огласном дијелу „Службеног гласника 

Републике Српске“, број 27. од 30. 3. 2022. године. 
У складу са утврђеним овлашћењима, Начелник Општине Фоча је 

донио рјешење којим је именовао Комисију за спровођење поступка 
по Јавном конкурсу за избор и именовање службеника на руководеће 
радно мјесто у Општинској управи Фоча.  

Комисија за избор је, у складу са пренијетим овлашћењима за 
спровођење Јавног конкурса, извршила разматрање достављених 
пријава са аспекта благовремености, комплетности и испуњавања 
услова, саставила листу и обавила интервју са кандидатима који 
испуњавају услове Јавног конкурса, а затим утврдила Ранг листу за 
избор кандидата са најбољим кандидатима за избор и именовање 
начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију 
Општине Фоча, у складу са утврђеним критеријумима и условима за 
избор и именовање, која је достављена Начелнику Општине Фоча, а 
затим и Скупштини Општине Фоча на надлежност и одлучивање. 

На Тринаестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 28. 
4. 2022. године, у оквиру тачке 13.2. дневног реда, разматрано је 
питање избора и именовања начелника Одјељења за инспекцијске 
послове и комуналну полицију. У току расправе разматран је 
извјештај Комисије за избор, од 20. 4. 2022. године, са Ранг – листом 
за избор кандидата и Препоруком Ранг листе, у којем је констатовано 
да се на Јавни конкурс за начелника Одјељења за инспекцијске 
послове и комуналну полицију пријавио један кандидат, са 
благовременом пријавом и комплетном документацијом, који 
испуњава услове Јавног конкурса, са приједлогом да се на ову 
позицију именује Зоран Крунић, дипломирани инжињер 
пољопривреде, службеник Општинске управе Општине Фоча.  

На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из 
члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи, чл. 50. и 54. 
и члана 55. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе и члана 38. став 2. тачка 27) и 
члана 79. став 1. Статута Општине Фоча, као законских прописа који 
регулишу питање именовања руководећих општинских службеника, 
као и статутарних овлашћења и надлежности Скупштине Општине 
Фоча у вези именовања и разрјешења, у складу са законом, у предмету 
одлучивања о именовању начелника Одјељења за инспекцијске 
послове и комуналну полицију Општинске управе Општине Фоча, 
одлучено је као у диспозитиву овог рјешења.  

 
Упутство  о  правном  лијеку 
Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.  
Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом, 

која се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана 
достављања Рјешења.  

 
Број:  01-111-27/22                                                 ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       
Фоча, 28. 4. 2022. године                             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                                             Срђан  Драшковић, с.р.   

 
30. 
 
На основу члана 134. став 2. тачка 4) и став 8. Закона о основном 

васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), члана 39. став 2. тачка 21) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
97/16, 36/19 и 61/21) и члана 38. став 2. тачка 27) Статута Општине 
Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), у предмету 
одлучивања о избору једног члана школског одбора основне школе 
испред јединице локалне самоуправе, Скупштина Општине Фоча, на 
Тринаестој редовној једници, дана 28. 4. 2022. године,  д о н о с и   

  
Р Ј Е Ш Е Њ Е   

О  ИЗБОРУ  ЈЕДНОГ  ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА    
ЈУ  ОСНОВНА  ШКОЛА  „ВЕСЕЛИН  МАСЛЕША“  ФОЧА   

 
1.  ВЛАДО  СИМОВИЋ, дипломирани инжињер шумарства ВСС, 

из Фоче, изабран је за члана Школског одбора Јавне установе Основна 
школа „Веселин Маслеша“ Фоча, испред Општине Фоча као јединице 
локалне самоуправе.    

2.  Избор из тачке 1. овог рјешења представља приједлог Општине 
Фоча за именовање једног члана Школског одбора на приједлог 
јединице локалне самоуправе, за коначно именовање чланова 
Школског одбора Јавне установе Основна школа „Веселин Маслеша“ 
Фоча, у новом сазиву и мандату, према одговарајућој структури и 
саставу, у складу са законом, које именује Министарство просвјете и 
културе из састава Владе Републике Српске.  

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
У члану 134. став 2. тачка 4) и став 8. Закона о основном васпитању 

и образовању предвиђено је да школски одбор основне школе има 
седам чланова, које за јавне школе у име оснивача именује 
Министарство просвјете и културе Републике Српске, у одговарајућем 
саставу и структури, од којих се један члан именује на приједлог 
јединице локалне самоуправе, које може бити лице са најмање 
средњом стручном спремом.   

У члану 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи и члану 
38. став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча предвиђена је надлежност 
скупштине јединице локалне самоуправе, односно Скупштине 
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Општине Фоча да врши избор, именовање и разрјешење на 
позицијама у складу са законом.  

На Тринаестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 28. 
4. 2022. године, у оквиру тачке 14. дневног реда, разматрано је питање 
избора једног члана Школског одбора Јавне установе Основна школа 
„Веселин Маслеша“ Фоча испред јединице локалне самоуправе. 

Том приликом разматран је Извјештај Комисије за избор и 
именовање, као сталног радног тијела Скупштине Општине Фоча, 
број: 01-111-19-9/22 од 26. 4. 2022. године, са утврђеним приједлогом 
да се у састав Школског одбора Јавне установе Основна школа 
„Веселин Маслеша“ Фоча испред Општине Фоча, као јединице 
локалне самоуправе, изабере Владо Симовић, дипломирани инжињер 
шумарства ВСС, из Фоче. 

На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из 
члана 134. став 2. тачка 4) и став 8. Закона о основном васпитању и 
образовању, члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи 
и члана 38. став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча, као законских 
прописа који регулишу питање избора и именовања чланова школског 
одбора у основној школи, као и законских и статутарних овлашћења и 
надлежности Скупштине Општине Фоча да врши избор и именовање 
на позицијама у складу са законом, у предмету одлучивања о избору 
једног члана Школског одбора Јавне установе Основна школа 
„Веселин Маслеша“ Фоча, на приједлог јединице локалне самоуправе, 
ради именовања Школског одбора ове јавне установе у пуном саставу, 
у новом сазиву и мандату, одлучено је као у диспозитиву овог 
рјешења. 

 
Упутство  о  правном  лијеку 
Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.  
Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом, 

која се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број:  01-111-28/22                                              ПРЕДСЈЕДНИК  
Фоча, 28. 4. 2022. године                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                          Срђан  Драшковић, с.р.    

 

31. 
 

На основу члана 155. став 3. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 39. став 2. 

тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

8/17) и члана 41. став 3. Пословника Скупштине Општине Фоча 

(„Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17), у предмету 
одлучивања о избору и именовању Комисије за спровођење јавног 

конкурса за избор и именовање чланова Одбора за жалбе Општинске 

управе Општине Фоча, Скупштина Општине Фоча, на Тринаестој 
редовној сједници, дана 28. 4. 2022. године,  д о н о с и   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е   

О  ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ  ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ   

ЈАВНОГ  КОНКУРСА  ЗА  ИЗБОР  И  ИМЕНОВАЊE 

 ЧЛАНОВА  ОДБОРА  ЗА  ЖАЛБЕ 

  ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА   

 

1.  За спровођење јавног конкурса за избор и именовање чланова 
Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча именује се 

комисија у саставу: 

 
1)  Рада Крнојелац, предсједник, 

2)  Младен Матовић, члан, 

3)  Ранко Шаран, члан, 
4)  Љубиша Ивановић, члан, 

5)  Владимир Ивановић, члан.  
2.  Комисија за избор из тачке 1. овог рјешења је дужна да спроведе 

поступак за избор чланова Одбора за жалбе Општинске управе 
Општине Фоча, под којим се подразумијева контрола испуњености 
услова из јавног конкурса и улазни интервју, у складу са одредбама 
Закона o службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16), Закона о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 
41/03), Одлуке о оснивању Одбора за жалбе Општинске управе 
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17), 
Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова 
Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча, број: 01-022-
31/22 од 28. 4. 2022. године, као и условима и критеријумима из јавног 
конкурса за избор и именовање чланова Одбора за жалбе Општинске 
управе Општине Фоча.   

3.  Комисија за избор је дужна да сачини приједлог за именовање 
предсједника и чланова Одбора за жалбе и достави га предсједнику 
Скупштине Општине Фоча, у року од 30 дана од дана истека рока за 
пријављивање кандидата на јавни конкурс.  

4.  Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
О б р а з л о ж е њ е  

 

У члану 155. став 3. Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе предвиђено је да скупштина 
јединице локалне самоуправе за спровођење јавног конкурса за избор 
Одбора за жалбе именује комисију од пет чланова, од којих су три 
члана са листе стручњака коју утврђује скупштина, а два члана су 
службеници који имају одговарајуће професионално искуство.  

У члану 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи и члану 
38. став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча предвиђена је надлежност 
скупштине јединице локалне самоуправе, односно Скупштине 
Општине Фоча да врши избор, именовање и разрјешење на 
позицијама у складу са законом.  

У члану 41. став 3. Пословника Скупштине Општине Фоча 
предвиђено је да за разматрање питања из своје надлежности 
Скупштина Општине Фоча може посебним актом оснивати повремена 
радна тијела, у којем ће одредити састав, структуру, дјелокруг рада, 
овлашћења у поступању, обавезу примјене одређених прописа, као и 
рокове за предузимање предвиђених послова, задатака и радњи.  

Комисија за избор и именовање, као стално радно тијело 
Скупштине Општине Фоча, је на својој Деветој сједници, од 26. 4. 
2022. године, констатовала да мандат чланова Одбора за жалбе 
Општинске управе Општине Фоча истиче 31. 5. 2022. године, па је, у 
складу са законским одредбама, предложила да се именује Комисија 
за спровођење јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора 
за жалбе, у саставу: Рада Крнојелац, као предсједник, а Младен 
Матовић, Ранко Шаран, Љубиша Ивановић и Владимир Ивановић, као 
чланови, у складу са законским одредбама о саставу и структури ове 
конкурсне комисије. 

На Тринаестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 28. 
4. 2022. године, у оквиру тачке 12. дневног реда разматрано је питање 
избора и именовања Комисије за спровођење јавног конкурса за избор 
и именовање чланова Одбора за жалбе Општинске управе Општине 
Фоча. Том приликом разматран је Извјештај Комисије за избор и 
именовање, број: 01-111-19-9/22 од 26. 4. 2022. године, са приједлогом 
да се именује конкурсна комисија према одговарајућој структури, а у 
саставу и својству који је наведен у Извјештају.  

На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из 
члана 155. став 3. Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе, члана 39. став 2. тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи, члана 38. став 2. тачка 27) Статута 
Општине Фоча и члана 41. став 3. Пословника Скупштине Општине 
Фоча, као законских и статутарних овлашћења и надлежности 
Скупштине Општине Фоча да врши избор, именовање и разрјешење 
на позицијама у складу са законом, у предмету одлучивања о 
именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и 
именовање чланова Одбора за жалбе Општинске управе Општине 
Фоча, одлучено је као у диспозитиву овог рјешења.  

 

Упутство  о  правном  лијеку  

Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.  

Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом, 
која се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана 

објављивања у „Служберном гласнику Општине Фоча“.   

 
Број:  01-111-29/22                                                ПРЕДСЈЕДНИК  

Фоча, 28. 4. 2022. године                             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                             Срђан  Драшковић, с.р.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   Broj  06  strana   15                                       SLU@BENI GLASNIK OP[TINE FO^A                                            29.04.2022. god. 

 
 
 
 

S A D R @ A  J 
 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ФОЧА  
 

1.Одлука о условима организовања, начину коришћења и наплате паркирања на јавним паркиралиштима на  

   подручју општине Фоча  ......................................................................................................................................................................................................  1 
1.1.  Цјеновник наплате паркирања на подручју општине Фоча са ПДВ-ом  ....................................................................................................................  4  

2.  Одлука о пословним зградама, пословним просторијама и гаражама у својини Општине Фоча  .............................................................................  4   

3.  Одлука о изградњи вишепородичног стамбеног објекта за младе брачне парове у насељу Доње Поље у Фочи  ...................................................  5   
4.  Одлука о изградњи „Дома за старија лица Фоча“ у Фочи  .............................................................................................................................................  5  

5.  Одлука о планирању и обезбјеђењу средстава за суфинансирање партерног уређења Храма Светог Саве у Фочи  ..............................................  5 

6.  Одлука о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта означеног као к.ч. број: 2256/4,  
     уписана у Лист непокретности број: 327/3, к.о. Фоча, путем непосредне погодбе  ..................................................................................................... 6 

7.  Одлука о усклађивању организовања и пословања Српске централне библиотеке „Просвјета“ Фоча  ....................................................................  6  

8.  Одлука о додјели награда и признања Општине Фоча за 2022. годину  .......................................................................................................................  8 
9.  Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча  ............................  9  

10.  Закључак, број 01-022-32/22 од 28. 4. 2022. године   

      (Извјештај о раду и пословању Центра за културу и информисање Фоча за годин....................................................................................................  9  
11.  Закључак, број 01-022-33/22 од 28. 4. 2022. године    

       (Програм рада Центра за културу и информисање Фоча за 2022. годину)  ................................................................................................................  9   

12.  Закључак, број 01-022-34/22 од 28. 4. 2022. године  
       (Извјештај о раду и пословању Јавне здравствене установе Дом здравља Фоча за 2021. годину) ...…………………………………………….  10  

13.  Закључак, број 01-022-35/22 од 28. 4. 2022. године   

      (План рада Јавне здравствене установе Дом здравља Фоча за 2022. годину)  ..........................................................................................................  10 
14.  Закључак, број 01-022-36/22 од 28. 4. 2022. године  

       (Извјештај о раду и пословању Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за 2021. годину)  ................................................................... 10   

15.  Закључак, број 01-022-37/22 од 28. 4. 2022. године  
       (План рада Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за 2022. годину) . ………………………………………………………………….10  

16.  Закључак, број 01-022-38/22 од 28. 4. 2022. године  

       (Извјештај о раду и пословању Јавне установе Центар за социјални рад Фоча за 2021. годину)  ...........................................................................10 
17.  Закључак, број 01-022-39/22 од 28. 4. 2022. године  

       (Програм рада Јавне установе Центар за социјални рад Фоча за 2022. годину)  . ...........................................................................................……..10 

18.  Закључак, број 01-022-40/22 од 28. 4. 2022. године  
       (Извјештај о раду и пословању Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча за 2021. годину)  .................................................................... 11 

19.  Закључак, број 01-022-41/22 од 28. 4. 2022. године   

       (Програм рада Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча за 2022. годину)  ………………………………………………………...........  11 
20.  Закључак, број 01-022-42/22 од 28. 4. 2022. године  

       (Извјештај о раду и пословању Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча за 2021. годину)  .........................................................11 

21.  Закључак, број 01-022-43/22 од 28. 4. 2022. године  
       (Програм рада Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча за 2022. годину)  .................................................................................... 11 

22.  Закључак, број 01-022-44/22 од 28. 4. 2022. године  (Извјештај Инспекције за храну и ветеринарске инспекције за 2021. годину)  ……….....11 

23.  Закључак, број 01-022-45/22 од 28. 4. 2022. године  (Извјештај Тржишне инспекције за 2021. годину)  ...............................................................11  
24.  Закључак, број 01-022-46/22 од 28. 4. 2022. године (Извјештај Урбанистичко – грађевинске инспекције за 2021. годину)  .............................  11  

25.  Закључак, број 01-022-47/22 од 28. 4. 2022. године  (Извјештај Водне инспекције за 2021. годину)  ...................................................................  12   

26.  Закључак, број 01-022-48/22 од 28. 4. 2022. године  (Извјештај Комуналне полиције за 2021. годину)  ..............................................................  12  
27.  Закључак, број 01-022-49/22 од 28. 4. 2022. године  

       (Записник са Дванаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 3. марта 2022. године)  ......................................................................  12   

28.  Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију  
       Општинске управе Општине Фоча  ..............................................................................................................................................................................  12 

29. Рјешење о именовању начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију  

       Општинске управе Општине Фоча  ..............................................................................................................................................................................  13  
30.  Рјешење о избору једног члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Веселин Маслеша“ Фоча  .......................................................................  13  

31.  Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за жалбе  
       Општинске управе Општине Фоча  ..............................................................................................................................................................................  14  

 

 

 

1.  Издава~:  Скуп{тина Оп{тине Фо~а.  "Слу`бени гласник Оп{тине Фо~е"  излази по потреби.  Главни  и  одговорни  уредник  
sekretar Skup{tine Branimir Radovi}. @иро ра~ун: 562-0060002186-45 код НЛБ  банка у Фо~и. Тира` 100 примјерака.  
Рје{еwем министра за информисаwе, под ред. бр. 26 од 03.06.1993. године "Гласник" је уписан у Евиденцију јавних гласила. 
[тампа: [тампарија "КАБ-САВИЋ Б“ Фоча. Тел. 058 210-210. 


