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И Н Ф О Р М А Ц И Ј А   

О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  ЗАКЉУЧАКА  СА  ПЕТНАЕСТЕ     
РЕДОВНЕ  СЈЕДНИЦЕ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА   

  

   

  

  

  

Скупштина Oпштине Фоча (у даљем тексту: Скупштина) одржала је 
Петнаесту  редовну  сједницу, у четвртак, дана 21.  јула  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)  На почетку сједнице, прије разматрања Приједлога дневног реда, 
Скупштина је разматрала одређена статусна питања одборника. 

Након разматрања писаног Извјештаја о престанку, додјели и прихватању 
мандата одборника у Скупштини Општине Фоча, од 1. 7. 2022. године, који је 
поднио секретар Скупштине, Скупштина је, једногласно, донијела     

 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о престанку, додјели и 
прихватању мандата одборника у Скупштини Општине Фоча, од 1. 7. 2022. године. 

У Извјештају из тачке 1. овог закључка констатовано је да је Централна 
изборна комисија Босне и Херцеговине, у поступку одлучивања по захтјеву, 
донијела Одлуку о престанку мандата и додјели мандата сљедећем квалификованом 
кандидату, број: 06-1-07-1-1234/22 од 2. 6. 2022. године, којом је: 

-  РАДМИЛУ  МАРИЋУ утврђен престанак мандата одборника у Скупштини 
Општине Фоча, изабраном на Локалним изборима 2020. године са листе политичког 
субјекта: Савез независних социјалдемократа – СНСД – Милорад Додик, са даном 
подношења оставке, 17. 5. 2022. године, 

-  упражњени мандат одборника у Скупштини Општине Фоча додијељен 
МИРОСЛАВУ РИСТАНОВИЋУ, сљедећем квалификованом кандидату са листе 
политичког субјекта: Савез независних социјалдемократа – СНСД – Милорад Додик. 

Извјештај о престанку, додјели и прихватању мандата одборника у 
Скупштини Општине Фоча представља саставни дио овог закључка. 
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Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Oпштине Фоча“.  

 

 

2)  Након разматрања Записника са Четрнаесте редовне сједнице Скупштине 
Општине Фоча, од 7. јуна 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 Четрнаесте редовне сједнице 
Скупштине Општине Фоча, од 7. јуна 2022. године. 

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

 

 

3)  Након разматрања Извјештаја о реализацији годишњег Плана рада 
Општинске управе Општине Фоча 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 годишњег Плана 
рада Општинске управе Општине Фоча, у складу са Стратегијом развоја општине 
Фоча 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)  01-022-73/22 од 21. 7. 2022. године, 

2)  01-022-74/22 од 21. 7. 2022. године, 
3)  01-022-72/22 од 21. 7. 2022. године. 

 

Закључци су технички обрађени и објављени у „Службеном гласнику 
Општине Фоча“, број 8, који је објављен 22. јула 2022. године. 

 

Записник са Четрнаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 7. 

јуна 2022. године (закључак број 2) је усвојен без расправе и без 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 Четрнаесте редовне сједнице Скупштине.  

Записник је објављен на званичном сајту Општине Фоча – Скупштине.  
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Закључци који су евидентирани под редним бројевима 1) и 3) односе се на 
изјашњавање Скупштине о извјештајним документима, који су били предмет 
разматрања на сједници Скупштине.  

Ови 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:  

-  Секретар Скупштине (број 1), 

-  Одјељење за привреду и друштвене дјелатности (број 3). 

 

Закључци су објављени у оквиру сета аката Скупштине са Петнаесте редовне 
сједнице, који су објављени за интернет страници Општине Фоча – Скупштине 

Општине Фоча.    
 

 

 

 

 

                                                                                                 СЕКРЕТАР   

                                                                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  
                                                                                           Бранимир  Радовић   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


