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Скупштина Oпштине Фоча (у даљем тексту: Скупштина) одржала је 
Тринаесту редовну сједницу, у четвртак, дана 28.  априла  2022. године, у сали 
Центра за културу и информисање Фоча, са почетком у 9.00 часова. 

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

 

1)  Након разматрања Записника са Дванаесте редовне сједнице Скупштине 
Општине Фоча, од 3. марта 2022. године, у оквиру тачке 1. дневног реда, Скупштина 
је, већином гласова, донијела     

 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Записник са Дванаесте редовне сједнице 
Скупштине Општине Фоча, од 3. марта 2022. године, уз примједбе на текст које је 
дао одборник Огњен Бодирога. 

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

 

 

На Тринаестој редовној сједници Скупштина је разматрала извјештаје о раду 
и пословању јавних установа чији је оснивач Општина Фоча за 2021. годину, као и 
програме рада јавних установа за 2022. годину. 

Извјештаји и програми рада разматрани су у оквиру посебних тачака дневног 
реда, у оквиру јединствене расправе која се водила за једну јавну установу.  

О предметним документима Скупштина се изјашњавала посебно, доносећи 
посебан закључак за сваки предмет изјашњавања.  

Сваки закључак је садржавао посебну тачку која се односила на ступање на 
снагу и објављивање закључка, која је гласила:  

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



 

 

2)  Након разматрања Извјештаја о раду и пословању и Програма рада Центра 
за културу и информисање Фоча, у оквиру тачки 15. и 16. дневног реда, Скупштина 
је, већином гласова, донијела     

З а к љ у ч к е  
1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о раду Центра за културу и 

информисање Фоча у 2021. години. 
2.  Скупштина Општине Фоча даје сагласност на Програм рада Центра за 

културу и информисање Фоча за 2022. годину.  
 

 

 3)  Након разматрања Извјештаја о раду и пословању и Програма рада Јавне 
здравствене установе Дом здравља Фоча, у оквиру тачки 17. и 18. дневног реда, 
Скупштина је, већином гласова, донијела     
 

З а к љ у ч к е  
1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о финансијско – економском 

пословању ЈЗУ Дом здравља Фоча у периоду 01. 01 – 31. 12. 2021. године.  
2.  Скупштина Општине Фоча даје сагласност на План рада ЈЗУ Дом здравља 

Фоча за 2022. годину. 
 

 

4)  Након разматрања Извјештаја о раду и пословању и Програма рада Јавне 
здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча, у оквиру тачки 19. и 20. дневног реда, 
Скупштина је, већином гласова, донијела     
 

З а к љ у ч к е  
 1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о раду и пословању ЈЗУ 
„Апотека Фоча“ Фоча у периоду 01. 01 – 31. 12. 2021. године. 

2.  Скупштина Општине Фоча даје сагласност на План рада ЈЗУ „Апотека 
Фоча“ Фоча за период 01. 01. 2022 – 31. 12. 2022. године.  
  

 

5)  Након разматрања Извјештаја о раду и пословању и Програма рада Јавне 
установе Центар за социјални рад Фоча, у оквиру тачки 21. и 22. дневног реда, 
Скупштина је, већином гласова, донијела      
 

З а к љ у ч к е  
 1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о раду Јавне установе Центар 
за социјални рад Фоча за 2021. годину.  

2.  Скупштина Општине Фоча даје сагласност на Програм рада Јавне установе 
Центар за социјални рад Фоча за 2022. годину.  

 

 

6)  Након разматрања Извјештаја о раду и пословању и Програма рада Јавне 
установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча, у оквиру тачки 23. и 24. дневног реда, 
Скупштина је, већином гласова, донијела     
 

З а к љ у ч к е  
1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о раду Јавне установе Музеј 

„Стара Херцеговина“ Фоча за 2021. годину.  
2.  Скупштина Општине Фоча даје сагласност на Програм рада Јавне установе 

Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча за 2022. годину.  
 



 

 

7)  Након разматрања Извјештаја о раду и пословању и Програма рада Јавне 
установе Туристичка организација Општине Фоча, у оквиру тачки 25. и 26. дневног 
реда, Скупштина је, једногласно, донијела     
 

З а к љ у ч к е  
1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о раду Јавне установе 

Туристичка организација Општине Фоча за 2021. годину.  
2.  Скупштина Општине Фоча даје сагласност на Програм рада Јавне установе 

Туристичка организација Општине Фоча за 2022. годину.  
 

 

8)  Након разматрања извјештаја о стању у области инспекција Општинске 
управе Општине Фоча за 2021. годину, у оквиру тачке 27. дневног реда, након 
јединствене расправе и посебног изјашњавања о предметним извјештајима, 
Скупштина је, једногласно, донијела сљедеће   

 

З а к љ у ч к е   
 

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.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Одјељења за инспекцијске 
послове и комуналну полицију  –  Тржишне инспекције о стању у области тржишне 
инспекције у 2021. години. 

 

3.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Одјељења за инспекцијске 
послове и комуналну полицију  –  Урбанистичко – грађевинске инспекције о раду 
општинског урбанистичко – грађевинског инспектора Општине Фоча за период од 
01. јануара до 31. децембра 2021. године. 

 

4.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Одјељења за инспекцијске 
послове и комуналну полицију  –  Водне инспекције о стању у 2021. години у 
области водне инспекције. 

 

5.  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.  

 

Сваки од наведених закључака је садржавао посебну тачку која се односила 
на ступање на снагу и објављивање закључка, која је гласила:  

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

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА  ЗАКЉУЧКА 

  

Предметни закључци су урађени у форми посебног акта, у довољном броју 
примјерака и достављени надлежним органима, службама и релевантним субјектима 
на које се они односи, на упознавање, евиденцију и реализацију, у складу са 
налозима и њиховим садржајем, у чему није било изузетака. 

 



 

 

Закључци су евидентирани у дјеловодном протоколу аката Скупштине под 
бројем: 

1)     01-022-49/22 од 28. 4. 2022. године, 

 

2.1)  01-022-32/22 од 28. 4. 2022. године, 
2.2)  01-022-33/22 од 28. 4. 2022. године, 
 

3.1)  01-022-34/22 од 28. 4. 2022. године, 
3.2)  01-022-35/22 од 28. 4. 2022. године, 
 

4.1)  01-022-36/22 од 28. 4. 2022. године, 
4.2)  01-022-37/22 од 28. 4. 2022. године, 
 

5.1)  01-022-38/22 од 28. 4. 2022. године, 
5.2)  01-022-39/22 од 28. 4. 2022. године, 
 

6.1)  01-022-40/22 од 28. 4. 2022. године, 
6.2)  01-022-41/22 од 28. 4. 2022. године, 
 

7.1)  01-022-42/22 од 28. 4. 2022. године, 
7.2)  01-022-43/22 од 28. 4. 2022. године, 
 

8.1)  01-022-44/22 од 28. 4. 2022. године, 
8.2)  01-022-45/22 од 28. 4. 2022. године, 
8.3)  01-022-46/22 од 28. 4. 2022. године, 
8.4)  01-022-47/22 од 28. 4. 2022. године, 
8.5)  01-022-48/22 од 28. 4. 2022. године. 
 

Закључци су технички обрађени и објављени у „Службеном гласнику 
Општине Фоча“, број 6, који је објављен 29. априла 2022. године. 

 

У поступку реализације закључка који је евидентиран под редним бројем 1) и 
утврђивања коначног текста Записника са Дванаесте редовне сједнице Скупштине 

Општине Фоча, од 3. марта 2022. године, секретар Скупштине је поступио у складу 
са налозима из Закључка, као и чланом 158. став 5. Пословника Скупштине Општине 
Фоча.  

Констатована је примједба на текст Записника коју је изнио одборник Огњен 
Бодирога. Он је истакао да је на страници 41 наведено да је Скупштина наставила са 
радом у 19.15 часова, а на страници 53 пише да је Скупштина завршила са радом у 
18.35 часова, што је очигледна грешка и треба да стоји: „у 19.35 часова“. 

На основу увида у документацију и персоналну евиденцију са Дванаесте 
редовне сједнице Скупштине, констатовано је да је ова сједница закључена у 19.37 
часова.  

Примједба о отклањању техничке грешке и усклађивању времена завршетка 
рада сједнице отклоњена је на начин да је на страници 54 Записника наведена 
реченица: „Сједница Скупштине је завршена у 19.37 часова.“ 

Записник са Дванаесте редовне сједнице Скупштине је технички обрађен и 

потписан од стране предсједника Скупштине Срђана Драшковића, као и других 
овлашћених лица која су учествовала у његовој изради и обради. 

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

Записник је објављен на званичном сајту Општине Фоча – Скупштине.  



 

 

Остали закључци односе се на изјашњавање Скупштине о извјештајним и 
програмским документима, па су достављени наведеним субјектима на упознавање и 
евиденцију.  

Закључци који се односе на извјештаје о раду и пословању за 2021. годину и 
програме рада за 2022. годину, евидентирани под бројем 2 – 7, достављени су 
органима јавних установа, у довољном броју примјерака за директора, Управни 
одбор и архиву. 

Закључци који се односе на извјештаје о стању у области инспекција 

Општинске управе Општине Фоча за 2021. годину, евидентирани под бројем 8, 
достављени су Одјељењу за инспекцијске послове и комуналну полицију, у 
довољном броју примјерака за начелника Одјељења и општинске инспекције.  
 

 

 

 

 

                                                                                             СЕКРЕТАР   

                                                                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  

                                                                                        Бранимир  Радовић   

 

 

 

 

 

 


