
 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА ФОЧА  
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ФОЧА  
Ф О Ч А  
 
Број:  01 – 013 – 16 / 22 
Фоча, 4. 11. 2022. године         
 
 
 
 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А   
О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  ЗАКЉУЧАКА  СА  ШЕСНАЕСТЕ     

РЕДОВНЕ  СЈЕДНИЦЕ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА   
  
   
  
  
  

Скупштина Oпштине Фоча (у даљем тексту: Скупштина) одржала је 
Шеснаесту  редовну  сједницу, у четвртак, дана 27.  октобра  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)  Приликом разматрања Приједлога дневног реда, на приједлог 

предсједника Скупштине да се изврши промјена редослиједа тачака дневног реда, 
Скупштина је, једногласно, донијела  
 

 З а к љ у ч а к  
 Тачка 9. из Приједлога дневног реда: Извјештај о раду Правобранилаштва 
Републике Српске за 2021. годину: Сједиште замјеника правобраниоца Фоча и 
Сједиште замјеника правобраниоца Требиње разматраће се као тачка 3. дневног реда 
Шеснаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча. 

 
 
2)  Након разматрања Записника са Петнаесте редовне сједнице Скупштине 

Општине Фоча, од 21. јула 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 Петнаесте редовне сједнице 

Скупштине Општине Фоча, од 21. јула 2022. године. 
Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“.  
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3)  Након разматрања Извјештаја о раду Правобранилаштва Републике 
Српске за 2021. годину – Сједиште замјеника правобраниоца Фоча и Сједиште 
замјеника правобраниоца Требиње, у оквиру тачке 3. подт. 1) и 2) дневног реда, 
након јединствене расправе и посебног изјашњавања о предметним извјештајима, 
Скупштина је, већином гласова, донијела  
 

З а к љ у ч к е  
 
3.1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о раду Правобранилаштва 

Републике Српске – Сједишта замјеника правобраниоца у Фочи за Општину Фоча, за 
период 01. 01. 2021 – 31. 12. 2021. године, број: ЈП 79/22 од 30. 06. 2022. године. 

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

 
3.2.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о раду Правобранилаштва 

Републике Српске – Сједишта замјеника Требиње за 2021. годину, број: Јп - 63/22 од 
06. 07. 2022. године. 

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

 
 
4)  Након разматрања Извјештаја о извршењу Буџета Општине Фоча за 

период јануар – јун 2022. године, у оквиру тачке 4. дневног реда, Скупштина је, 
већином гласова, донијела  
 

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

Фоча за период 01. 01 – 30. 06. 2022. године. 
Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“.  
 
 
5)  Након разматрања Извјештаја о раду и пословању Јавне установе Дјечији 

вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за 2021/2022. годину, у оквиру тачке 10. дневног реда, 
након јединствене расправе и посебног изјашњавања о извјештају о раду и програму 
рада ове јавне установе, Скупштина је, већином гласова, донијела  
 

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

програма рада ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за радну 2021/2022. годину. 
Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“. 
 
 
6)  Након разматрања Програма рада Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова 

Змај“ Фоча за 2022/2023. годину, у оквиру тачке 11. дневног реда, након јединствене 
расправе и посебног изјашњавања о извјештају о раду и програму рада ове јавне 
установе, Скупштина је, већином гласова, донијела 
 

З а к љ у ч а к 
Скупштина Општине Фоча даје сагласност на Годишњи програм рада 

предшколске установе ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за радну 2022/2023. 
годину. 
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Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Фоча“.  

 
 
7)  Након разматрања извјештаја за период јануар – јун 2022. године о стању у 

области инспекција Општинске управе Општине Фоча, у оквиру тачке 12. дневног 
реда, подт. 1), 3), 4) и 5) дневног реда, након јединствене расправе и посебног 
изјашњавања о предметним извјештајима, Скупштина је донијела  
 

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 првом полугодишту у 2022. години у области инспекције за храну и 
ветеринарске инспекције. 

(Закључак је усвојен једногласно.) 
 
2.  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 30. јуна 2022. године. 

(Закључак је усвојен већином гласова.) 
 
3.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Одјељења за инспекцијске 

послове и комуналну полицију – Водне инспекције о стању у првом полугодишту 
2022. године у области водне инспекције. 

(Закључак је усвојен једногласно.) 
 
4.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Одјељења за инспекцијске 

послове и комуналну полицију – Комуналне полиције за период јануар – јун 2022. 
године о стању у области комуналне полиције. 

(Закључак је усвојен једногласно.) 
 
Сваки од наведених закључака садржавао је, у оквиру посебне тачке, одредбу:   
Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“. 
 
Скупштина није разматрала извјештај Тржишне инспекције, у оквиру тачке 

12.2) дневног реда, јер у извјештајном периоду није било тржишног инспектора.  
 
 
 

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. 

 
Изузетак се односи на закључак евидентиран под редним бројем 1), који је 

реализован у току одвијања сједнице и није било потребе да се ради у форми 
посебног акта. 
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Закључци су евидентирани у дјеловодном протоколу аката Скупштине под 
бројем: 

2)     01-022-89/22 од 27. 10. 2022. године, 
3.1)  01-022-81/22 од 27. 10. 2022. године, 
3.2)  01-022-82/22 од 27. 10. 2022. године, 
4)     01-022-80/22 од 27. 10. 2022. године, 
5)     01-022-83/22 од 27. 10. 2022. године, 
6)     01-022-84/22 од 27. 10. 2022. године, 
7.1)  01-022-85/22 од 27. 10. 2022. године, 
7.2)  01-022-86/22 од 27. 10. 2022. године, 
7.3)  01-022-87/22 од 27. 10. 2022. године, 
7.4)  01-022-88/22 од 27. 10. 2022. године. 
 
Закључци су технички обрађени и објављени у „Службеном гласнику 

Општине Фоча“, број 10, који је објављен 28. октобра 2022. године. 
 
Записник са Петнаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 21. 

јула 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 Петнаесте редовне сједнице Скупштине. Записник је објављен на 
званичном сајту Општине Фоча – Скупштине.  

Закључци који су евидентирани под редним бројевима 3) – 7) 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:  

-  Правобранилаштво Републике Српске – Сједиште замјеника правобраниоца 
Фоча (број 3.1), 

-  Правобранилаштво Републике Српске – Сједиште замјеника правобраниоца 
Требиње (број 3.2), 

-  Одјељење за финансије (број 4), 
-  Јавна установа Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча (бр. 5. и 6), 
-  Одјељење за инспекције и комуналну полицију (број 7), 
-  Инспекција за храну и ветеринарска инспекција (број 7.1), 
-  Урбанистичко-грађевинска инспекција (број 7.3),   
-  Водна инспекција (број 7.4),   
-  Комунална полиција (број 7.5).  
 
Закључци су објављени у оквиру сета аката Скупштине са Шеснаесте редовне 

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

                                                                                                 СЕКРЕТАР   
                                                                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  
                                                                                           Бранимир  Радовић   


