
З А П И С Н И К   
са  Четрнаесте  сједнице  Колегијума  Скупштине  Општине  Фоча,  

од  11.  јула  2022.  године   
  

 

 

 

 

Четрнаеста сједница Колегијума Скупштине Општине Фоча одржана је у 

понедјељак, дана 11.  јула  2022.  године, у сали Центра за културу и информисање 
Фоча, са почетком у 10.00 часова. 

 

Сједницом је предсједавао Срђан Драшковић, предсједник Скупштине 

Општине Фоча (у даљем тексту: Скупштина).  
Он је констатовао да постоји кворум за одржавање сједнице, јер сједници 

присуствују чланови Колегијума који заступају 21 глас у Скупштини, па Колегијум 
може пуноважно радити и одлучивати.  

 

Сједници су присуствовали чланови Колегијума:  

-  Срђан Драшковић, предсједник Скупштине, 
-  Дејан Павловић, потпредсједник Скупштине,   
-  Никола Вуковић, предсједник Клуба одборника СНСД, 
-  Миливоје Достић, предсједник Клуба одборника СДС,  
-  Снежана Голијанин, испред Одборничке групе СПС – „Будућност Српске“,    

-  Гордан Мастило, одборник Демократског народног савеза,  
-  Хелена Владичић, одборница Социјалистичке партије,  
-  Драгослав Станојевић, одборник Народног демократског покрета и  
-  Сања Дракул, самостална одборница. 

 

Сједници Колегијума нису  присуствовали чланови Колегијума: 
-  Немања Лазовић, предсједник Клуба одборника ДЕМОС, 
-  Крсто Ивановић, самостални одборник и  
-  Изет Спахић, одборник Странке демократске акције, који је најавио и оправдао 

одсуство са сједнице. 
 

Сједници су присуствовали и:  

-  Милан Вукадиновић, начелник Општине Фоча и  
-  Бранимир Радовић, секретар Скупштине. 
 

Предсједник Скупштине је за сједницу предложио дневни ред који је наведен у 
позиву за одржавање ове сједнице, од 8. 7. 2022. године.  

Након извршеног гласања, он је констатовао да је Колегијум за ову сједницу, 
једногласно, усвојио сљедећи  
 

ДНЕВНИ  РЕД 

 

1. Утврђивање приједлога дневног реда за Петнаесту редовну сједницу 
Скупштине Општине Фоча, 

2.  Текућа питања.  
  

  

АД – 1.  Утврђивање  приједлога  дневног  реда  за  Петнаесту  редовну  

сједницу  Скупштине  Општине  Фоча  



Предсједник Скупштине, Срђан Драшковић је изложио Нацрт дневног реда 
за Петнаесту редовну сједницу Скупштине, који је наведен у позиву за одржавање 
ове сједнице Колегијума. 

 

Бранимир  Радовић, секретар Скупштине, је дао краће образложење о 

Нацрту дневног реда. Он је констатовао да су у позиву наведене све тачке које су 
планиране у Програму рада Скупштине Општине Фоча за 2022. годину закључно са 
мјесецом јулом, чиме се постиже планирана динамика у реализацији Програма рада 
Скупштине. Изузетак једино представљају: Извјештаји о стању у области инспекција 
за пола године и Информација о реализацији иницијатива одборника, које су 
разматране непосредно на претходним сједницама, па су одложене за наредну 
сједницу Скупштине. 

У односу на Програм рада Скупштине, нове тачке представљају:  
-  тачке: 3, 4, 5, 6. и 7. из области урбанизма и просторног уређења,  
-  тачка 10. представља реализацију Јавног конкурса за избор и именовање 

чланова Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча, 
-  тачка 11. представља поступање по захтјеву Основне музичке школе Фоча 

за избор једног члана Школског одбора ове установе испред јединице локалне 
самоуправе. 

Он је пренио информацију коју је добио из Правобранилаштва Републике 
Српске - Сједиште замјеника правобраниоца Фоча да представници овог 
Правобранилаштва, због планираних обавеза и годишњих одмора, неће моћи да 
присуствују Петнаестој редовној сједници Скупштине, уз молбу да се ови извјештаји 
Правобранилаштва разматрају без присуства њиховог представника или да се 
одложе за наредну сједницу Скупштине. 

 

Предсједник Скупштине је отворио расправу о приједлогу дневног реда.  
 

Начелник Општине није имао приједлога за допуну или измјену 
предложеног дневног реда. 

 

Миловоје Достић је затражио да се образложе приједлози одлука који су 
наведени под тачкама 3 – 7. из Нацрта дневног реда. 

 

Начелник Општине је дао  конкретна образложења у вези са приједлозима 
одлука из наведених тачака.  

Тачка 3. представља планиране активности у вези са изградњом Дома за 

старија лица Фоча. 

Тачка 4. је поновљена одлука са претходне сједнице Скупштине, за коју су 
прикупљене три налаза судског вјештака грађевинске струке о процјени вриједности 
грађевинског земљишта, ради избора најповољније продајне цијене за Општину.  

Тачка 5. представља реализацију настојања да се ријеши питање службених 
просторија за потребе Мјесне заједнице Јошаница. 

Тачке 6. и 7. су приједлози одлука које се односе на измјене Регулационог 
плана „Хум – Шћепан Поље“ Фоча и поступање по захтјевима заинтересованих 
странака.  

 

Колегијум Скупштине је прихватио приједлог Правобранилаштва РС – 

Сједиште замјеника правобраниоца Фоча да се тачка 8. Извјештај о раду 
Правобранилаштва Републике Српске за 2021. годину: 

1)  Сједиште замјеника Фоча, 

2) Сједиште замјеника Требиње, 

скине са дневног реда и разматра на наредној сједници Скупштине. 



Након окончане расправе о Приједлогу дневног реда, предсједник Скупштине 
је констатовао наведене чињенице и позвао чланове Колегијума да се изјасне о 
Приједлогу дневног реда. 

Након извршеног гласања, он је констатовао да је Колегијум за Петнаесту 
редовну сједницу Скупштине, једногласно („за“ је гласало девет чланова, који 
представљају 21 глас у Скупштини), утврдио сљедећи  

 

ПРИЈЕДЛОГ   ДНЕВНОГ  РЕДА 

  

1.  Записник са Четрнаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 7. 
јуна 2022. године, 

2. Информација о реализацији закључака са Четрнаесте редовне сједнице 
Скупштине Општине Фоча, од 7. јуна 2022. године, 

3. Приједлог одлуке о начину и условима продаје земљишта у својини 
Општине Фоча и избора инвеститора за изградњу објекта Дома за старија лица Фоча 
и других смјештајних капацитета,  

4.  Приједлог одлуке о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта 
означеног као к.ч. бр. 1670, 1671/2 и 4098/2 уписане у Лист непокретности број: 
327/12 к.о. Фоча, путем непосредне погодбе,  

5.  Приједлог одлуке о куповини непокретности означене као к.ч. број: 232/4 
к.о. Јошаница,  

6. Приједлог одлуке о усвајању Приједлога измјена и допуна дијела 
Регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“ Фоча (седма измјена),  

7. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела 
Регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“ Фоча (осма одлука о измјени плана),  

8.  Извјештај о реализацији годишњег плана рада Општинске управе Општине 
Фоча, у складу са реализацијом Стратегије развоја општине Фоча за 2021. годину, 

9. Разрјешење чланова и избор и именовање чланова Одбора за жалбе 
Општинске управе Општине Фоча: 

1)  Разрјешење чланова Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча 
по основу истека мандата, 

2)  Избор и именовање чланова Одбора за жалбе Општинске управе Општине 
Фоча,  

10.  Избор једног члана Школског одбора Јавне установе Основна музичка 
школа Фоча, испред јединице локалне самоуправе,  

11.  Информација о раду Општинске организације Црвени крст Фоча за 2021. 
годину, 

12.  Информација о стању запослености на подручју општине Фоча, 
13.  Информација о раду спортских клубова са подручја општине Фоча, 
14. Информација о активностима удружења грађана и невладиних 

организација са подручја општине Фоча у 2021. години, 
15. Информација о стању у области борачко – инвалидске заштите на 

подручју општине Фоча, 
16 Информација о материјалном, здравственом и стамбеном положају 

пензионера општине Фоча, 
17.  Информација о стању у области насиља у породици на подручју општине 

Фоча, 
18.  Информација о мјесним заједницама на подручју општине Фоча, 
19.  Информација о стању у области шумарства и дрвопрераде, 
20.  Информација о стању у области лова и риболова на подручју општине 

Фоча, 
21.  Информација о стању у области културе на подручју општине Фоча, 



22.  Информација о стању у области заштите животне средине на подручју 
општине Фоча, 

23.  Информација о стању у области цивилне заштите и заштите од пожара на 
подручју општине Фоча, 

24. Информација о квалитету воде за пиће на подручју општине Фоча за 
период јануар – јун 2022. године, 

25.  Информација о стању и остваривању сарадње са вјерским заједницама на 
подручју општине Фоча, 

26.  Информација о стању у области здравствене заштите на подручју 
општине Фоча, 

27.  Информација о стању у области социјалне и дјечије заштите на подручју 
општине Фоча, 

28.  Одговори на одборничка питања, 
29.  Одборничка питања, 
30.  Иницијативе одборника, 
31.  Текућа питања. 

 

На приједлог предсједника Скупштине, Колегијум је, једногласно, донио  
 

З а к љ у ч а к 

Петнаеста редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у 
четвртак, 21.  јула  2022.  године, у сали Центра за културу и информисање Фоча, са 
почетком у 9.00 часова.  

 

 

АД – 2.   Текућа  питања 

 

Миливоје  Достић је предложио да се приликом планирања и заказивања 
одржавања сједница Скупштине води рачуна да то буде четвртак у посљедњој 
седмици у мјесецу, јер су сви планирали своје обавезе у наредном периоду, што је 
било планирано на почетку рада овог сазива Скупштине, али се одступило у пракси.  

 

Предсједник  Скупштине је одговорио да је некада тешко испоштовати 
такав захтјев јер сваку сједницу Скупштине треба припремити, односно извршити 
одговарајућу обраде радног материјала, што зависи од бројних фактора и 
спремности обрађивача, али ће се у наредном периоду о томе водити рачуна. 

 

Бранимир  Радовић је подсјетио да ће се у наредном периоду вјероватно 
уважити препорука Главне службе за ревизију и приједлог начелника Одјељења за 
финансије да се у разматрању буџетских материјала води рачуна о буџетском 
календару, што је био случај у претходној години.  

 

 

Сједница Колегијума је завршена у 10.20 часова.   
 

 

 

 

 

Записник  водила:                                Предсједник  Скупштине:   
Милена  Вуковић                      Срђан  Драшковић  

 

 


