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И Н Ф О Р М А Ц И Ј А   

О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  ЗАКЉУЧАКА  СА  ЧЕТРНАЕСТЕ     
РЕДОВНЕ  СЈЕДНИЦЕ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА   

  

   

   

  

  

Скупштина Oпштине Фоча (у даљем тексту: Скупштина) одржала је 
Четрнаесту  редовну  сједницу, у уторак, дана 7.  јуна  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 Тринаесте редовне сједнице Скупштине 
Општине Фоча, од 28. априла 2022. године, у оквиру тачке 1. дневног реда, 
Скупштина је, једногласно, донијела     

 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Записник са Тринаесте редовне сједнице 
Скупштине Општине Фоча, од 28. априла 2022. године.   

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

 

 

2)  Након разматрања Извјештаја Начелника Општине Фоча о реализацији 
потрошње буџетске резерве за 2021. годину, у оквиру тачке 4. дневног реда, 
Скупштина је, већином гласова, донијела     

 

З а к љ у ч а к   
Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Начелника Општине Фоча о 

трошењу буџетске резерве из Буџета Општине Фоча у 2021. години. 
Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“.  
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 3) Након разматрања Извјештаја о реализацији Програма уређења 
грађевинског земљишта за 2021. годину, у оквиру тачке 11. дневног реда, 
Скупштина је, већином гласова, донијела     
 

З а к љ у ч а к    

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о реализацији Програма уређења 
грађевинског земљишта за 2021. годину. 

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

 

 

4)  Након разматрања Извјештаја о реализацији Програма заједничке 
комуналне потрошње за 2021. годину, у оквиру тачке 12. дневног реда, Скупштина 
је, већином гласова, донијела     
 

З а к љ у ч а к   

 Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о утрошку средстава заједничке 
комуналне потрошње за 2021. годину. 

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

 

 

5)  Након разматрања Извјештаја о реализацији Програма утрошка средстава 
од шумских сортимената за 2021. годину, у оквиру тачке 13. дневног реда, 
Скупштина је, већином гласова, донијела      
 

З а к љ у ч а к  

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о утрошку намјенских средстава 
од накнаде по основу продаје шумских сортимената у 2021. години. 

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

 

 

6)  Након разматрања Извјештаја о реализацији Програма утрошка средстава 
од концесионих накнада за 2021. годину, у оквиру тачке 14. дневног реда, 
Скупштина је, већином гласова, донијела  

 

З а к љ у ч а к  

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о утрошку средстава од 
концесионих накнада за 2021. годину. 

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

 

 

7)  Након разматрања Извјештаја о реализацији Програма утрошка средстава 
од водних накнада за 2021. годину, у оквиру тачке 15. дневног реда, Скупштина је, 
већином гласова, донијела     
 

З а к љ у ч а к  

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о утрошку средстава водних 
накнада за 2021. годину. 

Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Фоча“.  
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8)  Након разматрања Извјештаја Начелника Општине Фоча о раду у 
органима предузећа која обављају комуналне дјелатности за 2021. годину, у оквиру 
тачке 16. дневног реда, Скупштина је, већином гласова, донијела   
 

З а к љ у ч а к  

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Начелника Општине Фоча о раду 
у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности за 2021. годину. 

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)   01-022-63/22 од 7. 6. 2022. године, 

2)   01-022-56/22 од 7. 6. 2022. године, 
3)   01-022-58/22 од 7. 6. 2022. године, 
4)   01-022-59/22 од 7. 6. 2022. године, 
5)   01-022-60/22 од 7. 6. 2022. године, 
6)   01-022-61/22 од 7. 6. 2022. године, 
7)   01-022-62/22 од 7. 6. 2022. године, 
8)   01-022-57/22 од 7. 6. 2022. године. 
 

Закључци су технички обрађени и објављени у „Службеном гласнику 
Општине Фоча“, број 7, који је објављен 8. јуна 2022. године. 

 

Записник са Тринаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 28. 

априла 2022. године (закључак број 1) је усвојен без расправе и примједби на текст. 
Записник је технички обрађен и потписан од стране предсједника Скупштине 

Срђана Драшковића, као и других овлашћених лица која су учествовала у његовој 
изради и обради. 

Записник је овјерен и као такав представља саставни дио архивске 
документације са Тринаесте редовне сједнице Скупштине.  

Записник је објављен на званичном сајту Општине Фоча – Скупштине.  
 

Сви остали закључци односе се на изјашњавање Скупштине о извјештајним 
документима, који су били предмет разматрања на сједници Скупштине.  

Закључци нису били оперативне природе и није било потребе да се даље 
поступа у њиховој реализацији од стране одређених субјеката. 

Ови закључци су, у довољном броју примјерака, достављени функционерима 
Општине Фоча и обрађивачима предметних извјештаја, као релевантним субјектима 
на упознавање и евиденцију, а то су:  

-  Одјељење за финансије (број 2), 
-  Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове (бр. 3, 4, 

5, 6. и 7),  
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-  Одјељење за општу управу (број 8). 
Закључци су објављени у оквиру сета аката Скупштине са Четрнаесте редовне 

сједнице, који су објављени за интернет страници Општине Фоча – Скупштине 
Општине Фоча.    
 

 

 

 

 

                                                                                                СЕКРЕТАР   

                                                                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  
                                                                                           Бранимир  Радовић   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


