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И Н Ф О Р М А Ц И Ј А   

О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  ЗАКЉУЧАКА  СА  СЕДАМНАЕСТЕ     
РЕДОВНЕ  СЈЕДНИЦЕ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА   

  

   

  

  

  

Скупштина Oпштине Фоча (у даљем тексту: Скупштина) одржала је 
Седамнаесту  редовну  сједницу, у уторак, дана 15.  новембра  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 Нацрта ребаланса Буџета Општине Фоча за 2022. 

годину, у оквиру тачке 2. дневног реда, Скупштина је, већином гласова, донијела  
 

 З а к љ у ч а к  

Скупштина Општине Фоча прихвата Нацрт ребаланса Буџета Општине Фоча 
за 2022. годину и упућује га на јавну расправу и даљу процедуру, у складу са 
Законом о буџетском систему Републике Српске. 

Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“. 

 

 

2)  Након разматрања Нацрта буџета Општине Фоча за 2023. годину, у оквиру 
тачке 3. дневног реда, Скупштина је, већином гласова, донијела   
 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча прихвата Нацрт буџета Општине Фоча за 2023. 
годину и упућује га на јавну расправу и даљу процедуру, у складу са Законом о 
буџетском систему Републике Српске. 

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

 

 



2 

 

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. 

 

Закључци су евидентирани у дјеловодном протоколу аката Скупштине под 
бројем: 

1)  01-022-91/22 од 15. 11. 2022. године, 

2)  01-022-92/22 од 15. 11. 2022. године. 
 

Закључци су технички обрађени и објављени у „Службеном гласнику 
Општине Фоча“, број 11, који је објављен 16. новембра 2022. године. 

 

Закључци су, у довољном броју примјерака, достављени функционерима 
Општине Фоча и Одјељењу за финансије Општинске управе Општине Фоча, на 
упознавање и реализацију. 

 

У складу са одредбама Закона о буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), као и 
налозима из садржаја закључака, Одјељење за финансије је организовало и спровело 
јавне расправе о нацртима буџетских аката – ребаланса Буџета Општине за 2022. 
годину и Нацрта буџета Општине за наредну, 2023. годину. 

Из Одјељења за финансије добијена је информација да се ради на изради 
приједлога ових буџетских аката. 

Планирано је да се на Седамнаестој сједници Колегијума ови акти уврсте у 
приједлог дневног реда за Осамнаесту редовну сједницу Скупштине, која је 
планирана да се одржи 15. децембра 2022. године.  

 

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

Скупштине Општине Фоча.    
 

 

 

 

 

                                                                                                 СЕКРЕТАР   

                                                                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  
                                                                                           Бранимир  Радовић   

 

 


