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И Н Ф О Р М А Ц И Ј А   

О  РАДУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  У  2022.  ГОДИНИ   

СА  РЕАЛИЗАЦИЈОМ  ЗАКЉУЧАКА  И  ОДБОРНИЧКИХ  ИНИЦИЈАТИВА   
 

 

 

 

 

I   СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ФОЧА   

  

Информација садржи преглед активности Скупштине у 2022. години, које су 
обрађене и груписане према посебним областима и надлежностима Скупштине. 

Ове активности Скупштине наведене су према хронолошком реду одржавања 
сједница, са навођењем редног броја и мјесеца одржавања сједнице.    
  

 1.   Сједнице  Скупштине  Општине  Фоча     
  

Скупштина Општине Фоча (у даљем тексту: Скупштина) је, у складу са 
Пословником Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 
14/17, у даљем тексту: Пословник Скупштине) и утврђеном и усаглашеном праксом 

у раду и функционисању, у 2022. години одржавала: редовне, комеморативне и 
свечане сједнице. 

За разлику од 2021. године, Скупштина у 2022. години није одржавала 
посебне сједнице. 

Година 2022. је била друга година мандата осмог сазива Скупштине, у 
периоду 2020 – 2024. године, након спроведених Локалних избора у Босни и 
Херцеговини, који су одржани 15. 11. 2020. године. 

 

Сједнице Скупштине су заказиване писаним позивом, који се, у складу са 
Пословником Скупштине, достављао одборницима и другим учесницима сједнице, у 
благовременом року, најкасније седам дана прије дана одржавања сједнице. 

Уз позив за одржавање сједнице, учесницима сједнице су достављени 
одговарајући радни материјали који су се односили на тачке из приједлога дневног 
реда сједнице. 

У посебној напомени наведени су одговарајући изузеци и образложења о 
радним материјалима и предложеним тачкама дневниог реда. 

 

Уз радне материјале или на клупе, непосредно пред почетак сједнице, 
одборницима су достављени и: 

-  записник са одржане сједнице Колегијума Скупштине, 

-  примјерак „Службеног гласника Општине Фоча“, са објављеним актима 
Скупштине који су донијети на претходној сједници, 

-  извјештаји радних тијела Скупштине, која су одржала своје сједнице до 
дана одржавања сједнице Скупштине, 

-  Преглед састава управних одбора јавних установа чији је оснивач Општина 
Фоча, у вези тачака из Приједлога дневног реда, 

-  писане сагласности ресорних министарстава Владе Републике Српске или 
други одговарајући акти у вези предложених тачака дневног реда, 

-  пратећи допунски материјали везани за предложене тачке дневног реда, 
-  приједлози за разрјешење или избор и именовање у вези питања која су 

била у Приједлогу дневног реда и предмет разматрања на сједници, 
-  писани одговори на одборничка питања, које су доставили Општинска 

управа Општине Фоча (у даљем тексту: Општинска управа) или субјекти изван 
састава Општинске управе, 
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-  Позив за достављање приједлога за додјелу награда и признања Општине 
Фоча за 2022. годину, 

-  приједлози одлука који су били предмет допуне приједлога дневног реда 
или разматрања на сједници, 

-  приједлози закључака у вези питања која су била предмет разматрања на 
сједници, 

-  као и други материјали који су се односили на надлежност Скупштине или 
су били упућени на њену адресу, па су достављани одборницима на упознавање. 

 

И у 2022. години рад и одржавање сједница Скупштине био је поремећен због 
проглашене ванредне ситуације у Републици Српској због пандемије вируса корона 
Covid – 19 и условљен обавезама примјене посебних мјера заштите које су се 
односиле на простор за одржавање сједнице, ограничени број присутних и социјалну 

дистанцу, као и обавезу придржавања свих прописаних мјера заштите. 
Питања у вези припреме, заказивања и одржавања сједнице Скупштине у 

условима важења ванредне ситуација и ванредног стања разматрао је Колегијум 
Скупштине (у даљем тексту: Колегијум) на одржаним сједницама.  

 

 

2.   Сједнице  Колегијума  Скупштине  Општине  Фоча     
 

У складу с Пословником Скупштине, одржане су сједнице Колегијума. 

Одржано је осам сједница Колегијума, које су евидентиране према редном 
броју сједнице (10 – 17): 

-  Десета сједница, петак, 21. јануар 2022. године, у 10.00 часова, 
-  Једанаеста сједница, уторак, 22. фебруар 2022. године, у 10.00 часова, 
-  Дванаеста сједница, уторак, 19. април 2022. године, у 10.00 часова, 
-  Тринаеста сједница, понедјељак, 30. мај 2022. године, у 10.00 часова, 
-  Четрнаеста сједница, понедјељак, 11. јул 2022. године, у 10.00 часова, 
-  Петнаеста сједница, уторак, 18. октобар 2022. године, у 10.00 часова, 
-  Шеснаеста сједница, петак, 4. новембар 2022. године, у 10.00 часова, 
-  Седамнаеста сједница, сриједа, 7. децембар 2022. године, у 10.00 часова. 
 

Све сједнице Колегијума одржане су у предвиђеним терминима, јер је 
постојао кворум за одржавање сједнице, односно присуство потребног броја чланова 
Колегијума који заступају најмање 13 одборника, у чему није било изузетака. 

Настављена је пракса из претходне године да се сједнице Колегијума, због 
већег броја учесника и потребе за већом просторијом, у условима пандемије због 
вируса корона Covid – 19, одржавају у већим просторијама. 

Сједнице Колегијума су одржане у: 
-  малој сали Центра за културу и информисање Фоча (10, 11, 14, 15), 

-  сали Друштвено – политичких организација Општине Фоча (12, 13), 

-  сали за састанке Општине Фоча (16, 17). 
 

Сједницама Колегијума предсједавао је Срђан Драшковић, у својству 
предсједника Скупштине, у чему није било изузетака. 

На сједницама Колегијума разматран је нацрт дневног реда, утврђен је 
приједлог дневног реда планиране сједнице Скупштине, а разматрана су и остала 
питања у вези одржавања сједнице или из дјелокруга надлежности Скупштине, као и 
актуелности из локалне самоуправе. 

 

У односу на редовне активности, могу се извести одређене специфичности у 
раду Колегијума. 
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На Дванаестој сједници Колегијума, предсједник Скупштине је образложио 
разлоге због којих се раније није могла планирати сједница Скупштине. Због 
дешавања на Дванаестој редовној сједници Скупштине (март), а ради безбједности 
свих учесника сједнице Скупштине, набављен је видео надзор, без аудио тона, који 
је постављен у сали Центра за културу и информисање, гдје се одржавају сједнице 
Скупштине. Такође, ангажовано је и скупштинско обезбјеђење, које ће бити 
присутно у холу, испред сале. 

 

На Тринаестој сједници Колегијума, предсједник Скупштине је подсјетио да 
је у сали Центра за културу и информисање Фоча, гдје се одржавају сједнице 
Скупштине, постављен видео надзор, који снима просторију и кориснике ове сале, 
као и да је било приговора једног броја одборника на видео снимање рада 
Скупштине. Он је затражио од Колегијума да заузме став у вези мјеста одржавања 
сједнице Скупштине, односно одржавања сједнице у сали Центра за културу и 
информисање у којој је постављен видео надзор. 

Након извршеног гласања у вези простора за одржавање сједница Скупштине, 
Колегијум је, једногласно, донио закључак да ће се сједнице Скупштине одржавати у 
сали Центра за културу и информисање Фоча, осим у случају околности које буду 
захтијевале другачији став Колегијума. 

На овој сједници Колегијума разматрано је питање одржавања Свјетског 
првенства у рафтингу на ријекама Врбасу и Тари, чије затварање је планирано да се 
одржи у Фочи, уз одређени свечани програм. 

Такође, разматрано је питање могућности обједињавања два догађаја који се 
обиљежавају у мају, у Горњој Јошаници, а то су: слава цркве у Јошаници и помен 
парастос страдалим мјештанима српске националности у посљедњем рату, с 
приједлогом да се покрене иницијатива да се планира одржавање ова два догађаја у 

једном дану. 

 

 

3.   Редовне  сједнице  Скупштине   
 

На редовним сједницама Скупштине разматрана су питања из дјелокруга 
надлежности Скупштине, које је утврдио: 

-  Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
97/16, 36/19 и 61/21) и 

-  Статут Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17, у 
даљем тексту: Статут Општине). 

Ова питања разматрана су на основу Програма рада Скупштине Општине 
Фоча за 2022. годину (у даљем тексту: Програм рада Скупштине), као и текућих 
актуелности из локалне самоуправе Општине Фоча (у даљем тексту: Општина). 

 

Према Програму рада Скупштине било је предвиђено да се редовне сједнице 
одржавају једном мјесечно. 

Редовне сједнице су заказиване у посљедњој седмици у мјесецу за који је 
планирано да се одржи сједница Скупштине, а одржаване су у току посљедње 
седмице тог мјесеца, у чему је било и одређених изузетака. 

Скупштина је у 2022. години одржала осам редовних сједница, сa 

евиденцијом редног броја (11 – 18), мјесеца и датума одржавања сједнице, на начин 
као што слиједи: 

-  Једанаеста редовна сједница, јануар, понедјељак, 31. 1. 2022. године, 

-  Дванаеста редовна сједница, март, четвртак, 3. 3. 2022. године, 
-  Тринаеста редовна сједница, април, четвртак, 28. 4. 2022. године, 
-  Четрнаеста редовна сједница, јун, уторак, 7. 6. 2022. године, 
-  Петнаеста редовна сједница, јул, четвртак, 21. 7. 2022. године, 
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-  Шеснеста редовна сједница, октобар, четвртак, 27. 10. 2022. године, 
-  Седамнеста редовна сједница, новембар, уторак, 15. 11. 2022. године, 
-  Осамнаеста редовна сједница, децембар, четвртак, 15. 12. 2022. године. 
 

У складу с Програмом рада Скупштине, Скупштина није одржала сједницу у 
августу, када је била предвиђена љетња пауза у раду Скупштине. 

 

Све сједнице Скупштине одржане су у великој сали – студентској читаоници 
Центра за културу и информисање Фоча. 

За све сједнице је био обезбијеђен директан радио пренос сједнице путем 
Радија Фоче. 

Све сједнице су одржане у заказаним терминима, јер је постојао кворум за 
одржавање сједнице. 

Сједнице Скупштине су одржане са почетком у 9.00 часова. 
Изузетак од наведеног представља Једанаеста редовна сједница, која је почела 

у 10.00 часова. 
 

Сједнице су одржане у дане: 
-  понедјељак (11. редовна сједница), 

-  уторак (14. и 17. редовна сједница), 

-  четвртак (12, 13, 15, 16. и 18. редовна сјеница). 
 

Сједницама је предсједавао Срђан Драшковић, у својству предсједника 
Скупштине, у чему није било изузетака. 

Функцију потпредсједника Скупштине обављао је Дејан Павловић, одборник 
СНСД-а, у складу са избором функционера Општине, који је извршен на Првој – 

конститутивној сједници Скупштине. 
 

У току рада, предсједник Скупштине је одређивао паузу у раду Скупштине: 
-  да би се изршило усаглашавање ставова са представницима политичких 

субјеката у вези приједлога нових тачака за допуну дневног реда сједнице, на 
приједлог Начелника Општине (11. редовна сједница), 

-  ради кратке паузе, у трајању од пет минута, да би се утврдило да ли 
сниматељ са камером, који се налази у сали, има сагласност Колегијума и 
Скупштине да врши снимање сједнице (18. редовна сједница), 

-  ради кратке паузе, да се за наредну тачку дневног реда створе технички 
услови за разматрање приједлога одлуке (18. редовна сједница), 

-  ради кратке паузе у раду Скупштине, у трајању од 10 минута (15. и 16. 
редовна сједница), 

-  да би се извршило провјетравање просторије, у трајању 10 – 30 минута (11, 

12, 13. и 17. редовна сједница), 

-  на захтјев Начелника Општине, у трајању од 20 минута, да би се 
размотрили уложени амандмани и извршило усаглашавање ставова у вези 
достављених амандмана на Приједлог буџета Општине Фоча за 2023. годину (18. 

редовна сједница), 

-  ради дневне паузе у раду Скупштине, у трајању 60 – 75 минута (11, 12, 13, 

14, 15. и 18. редовна сједница), 
-  да би се створили услови за нормалан рад и одвијање сједнице Скупштине 

(12, 13. и 14. редовне сједнице). 
 

Скупштина није одржала редовну сједницу у септембру, због одржавања 
Општих избора 2022. године, што је представило наставак праксе из претходног 
периода у раду Скупштине да у мјесецу важења изборне кампање за опште или 
локалне изборе у том мјесецу Скупштина не одржава сједнице. 
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4.   Статусна  питања  одборника  Скупштине  
  

У складу са изборним прописима и Статуту Општине, Скупштина има 25 
одборника. 

У 2022. години састав Скупштине чинили су сљедећи политички субјекти и 
одборници: 

1)  Савез независних социјалдемократа – СНСД – Милорад Додик (осам 
мандата и одборника): Дејан Павловић, Радмил Марић, Миомир Бојат, Никола 
Вуковић, Милош Милић, Милан Николић, Мирослав Авдаловић и Татјана 
Шифорија; Мирослав Ристановић је у току године добио замјенски мандат, 

2)  СДС – Српска демократска странка (четири мандата и шест одборника): 

Миливоје Достић, Душан Бодирога, Огњен Бодирога и Предраг Кунарац; Бранка 
Драгичевић је у току године добила замјенски мандат, док су Мирослав Матовић и 
Милорад Костић наступали у саставу Клуба одборника као самостални одборници, 

3)  Демократски савез – ДЕМОС (три мандата и одборника): Немања Лазовић, 

Срђан Драшковић и Сребренко Кунарац, 
4)  ДНС – Демократски народни савез (три мандата и један одборник): Гордан 

Мастило, 

5)  СПС – Социјалистичка партија Српске – „Будућност Српске“ (два мандата 

и одборника): Петар Елез и Снежана Голијанин, 
6)  Социјалистичка партија (два мандата и један одборник): Хелена Владичић, 
7) Народни демократски покрет (један мандат и одборник): Драгослав 

Станојевић, 
8)  СДА  –  Странка демократске акције (један мандат и одборник): Изет 

Спахић, 

9)  Самостални одборници: Крсто Ивановић и Дракул Сања. 

Уједињена Српска је остала без једног заступљеног мандата и одборника. 
 

Скупштинска већина, која је функционисала од дана конституисања 
Скупштине, остала је у непромијењеном саставу, коју су чинили пет политичких 
субјеката и 17 одборника: 

-  Савез независних социјалдемократа – СНСД – Милорад Додик, са осам 
одборника, 

-  Демократски савез – ДЕМОС, са три одборника, 
-  СПС – Социјалистичка партија Српске – „Будућност Српске“, са два 

одборника, 
-  Социјалистичка партија, са једним одборником, 

-  Народни демократски покрет, са једним одборником, 
-  Самостални одборници, два одборника. 
 

У погледу рјешавања статусних питања и остваривања права одборника, као и 
политичких странака и субјеката који дјелују у саставу Скупштине, могу се 
констатовати сљедеће чињенице. 

 

На Једанаестој редовној сједници (јануар), прије преласка на утврђивање 
дневног реда сједнице, предсједник Скупштине је прочитао допис одборника 
Мирослава Матовића, од 13. 1. 2022. године, којим је обавијетио Скупштину да је 
иступио из политичког субјекта Уједињена Српска и да ће у наредном периоду 
дјеловати као самостални одборник, а наступаће у саставу Клуба одборника Српске 
демократске странке. 

Он је прочитао и обавјештење Клуба одборника Српске демократске странке  
о проширењу састава овог клуба, од 25. 1. 2022. године, тако што је одборник 
Мирослав Матовић приступио у састав Клуба одборника СДС-а, па ће тако овај клуб 
у будућем раду Скупштине наступати са шест одборника. 
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На Тринаестој редовној сједници (април), прије преласка на утврђивање 
дневног реда сједнице, одборници: Милорад Костић, Предраг Кунарац и Огњен 
Бодирога су поставили питање постављање видео надзора у сали гдје се одржава 
сједница. 

Милорад Костић је тражио образложење за ангажовање обезбјеђења, двојице 
редара, при улазу у скупштинску салу, као и постављање видео камере у дну сале. 
Он је подсјетио да су, на почетку рада овог сазива Скупштине, одборник Огњен 
Бодирога и он тражили да се сами снимају када дискутују за скупштинском 
говорницом, што им није било дозвољено, о чему је Скупштина донијела закључак, 
на сједници од 31. марта 2021. године. Он је питао зашто је постављен видео надзор, 
чија је видео камера, ко има увид у камеру, ко ће скидати снимке, како би их 
заинтересовани одборници могли узимати и зашто видео камера не снима и тон, ако 
већ снима слику. 

Предраг Кунарац је тражио да се објасни ко је инсталирао видео камеру и ко 
има право да изузме снимке, сматрајући да видео камера није потребна и да се она 
може злоупотријебити, истичући да он не жели да буде сниман. 

Огњен Бодирога је питао да ли он сада, пошто постоји видео надзор, може 
сам себе снимати својим телефоном, гдје би у кадру био само он и зид иза њега. 

Предсједник Скупштине, Срђан Драшковић, је образложио да је Колегијум 
Скупштине на својој 12. сједници разматрао питање постављања видео надзора, док 
је скупштинско обезбјеђење постављено на улазу у скупштинску салу ради заштите 
физичког интегритета свих учесника сједнице, како се не би понављале неке ствари 
које су се раније дешавале. Видео камере је поставио Центар за културу и 
информисање, тако да приступ овим камерама има директор Центра. Видео снимак 
је без тонског записа и биљежи понашање сви присутних на сједници, па представља 
класични видео надзор сале у овом објекту. Он нема за циљ видео пренос сједнице 
Скупштине, па зато нема ни звучни тон, о чему се може дискутовати на сједници 
Колегијума Скупштине, али треба сагледати и техничке могућности за видео 
снимање. Он је сматрао да се камера неће злоупотријебити, а да је закључком 
Скупштине установљено да није дозвољено лично снимања на сједници Скупштине. 

 

На Четрнаестој редовној сједници (јун), прије преласка на утврђивање 
дневног реда сједнице, предсједник Скупштине је обавијестио Скупштину да је 
одборник Радмил Марић, дана 17. 5. 2022. године, поднио писану оставку на мандат 
одборника у Скупштини, уз образложење да то чини из личних разлога. Он је 
образложио да је у току поступак утврђивања престанка мандата и додјеле мандата 
новом одборнику са листе политичког субјекта: Савез независних социјалдемократа 
– Милорад Додик – СНСД, који се води код Централне изборне комисије БиХ. 

 

На Петнаестој редовној сједници (јул), прије преласка на утврђивање дневног 
реда, Скупштина је разматрала Извјештај о престанку, додјели и прихватању 
мандата одборника у Скупштини Општине Фоча, од 1. 7. 2022. године, који је 
поднио секретар Скупштине, уз образложење спроведене процедуре. 

У овом поступку, Централна изборна комисија БиХ је донијела одговарајуће 
акте којим се утврђене сљедеће чињенице: 

-  Одлуком од 2. 6. 2022. године Радмилу Марићу је утврђен престанак 
мандата одборника у Скупштини, по основу оставке, из личних разлога, са даном 
подношења оставке, 17. 5. 2022. године, 

-  истом одлуком мандат одборника је додијељен Мирославу Ристановићу, 
сљедећем кандидату са листе политичког субјекта: Савез независних 
социјалдемократа – СНСД – Милорад Додик, 

-  Мирослав Ристановић је, дана 14. 6. 2022. године, потписао Изјаву којом је 
прихватио мандат одборника у Скупштини, 
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-  Увјерењем о додјели мандата, од 16. 6. 2022. године, Централна изборна 
комисија БиХ је потврдила да је Мирослав Ристановић добио мандат одборника у 
Скупштини. 

Извјештај је био предмет изјашњавања, о чему је Скупштина, једногласно, 
донијела одговарајући закључак и верификовала мандат новог одборника. 

Мирослав Ристановић је, пред Скупштином, положио свечану заклетву и 
својеручно потписао текст свечане заклетве и изјаву о прихватању Етичког кодекса. 

Овом одборнику је, у прилогу радних материјала за ову сједницу, достављен 
по један примјерак Статута Општине, Пословника Скупштине и Етичког кодекса. 

Закључак о усвајању Извјештаја и верификацији мандата објављен је у 
„Службеном гласнику Општине Фоча“, број 8. од 22. јула 2022. године. 

 

На Шеснаестој редовној сједници (октобар), прије преласка на утврђивање 
дневног реда сједнице, на позив предсједника Скупштине, Скупштина је минутом 
ћутања одала пошту преминулом Радојици Млађеновићу, некадашњем посланику у 
Народној скупштини Републике Српске, одборнику Скупштине у више мандата, 
предсједнику Скупштине у једном мандату, из шестог сазива Скупштине и 
дугогодишњем друштвено - политичком раднику општине Фоча. 

Предсједник Скупштине је суграђанима општине Фоча Ненаду Лаловићу и 
Огњену Бодироги честитао успјех на Општим изборима 2022. године и освојене 
мандате за посланике у Народној скупштини Републике Српске. 

На истој сједници, приликом разматрања Извјештаја о извршењу Буџета 
Општине Фоча за период јануар – јун 2022. године, одборник Огњен Бодирога је 
тражио од секретара Скупштине да објасни зашто је код сазивања сједнице 
Скупштине прекршен члан 266. став 1. тачка 4) Пословника Скупштине, којим је 
прописано да Народна скупштина РС може, на приједлог Владе РС, да распусти 
Скупштину ако не одржи сједницу дуже од три мјесеца, јер је претходна сједница 
одржана 21. 7. 2022. године. 

Бранимир Радовић, секретар Скупштине, је одговорио да је питање у вези са 
одржавањем ове сједнице ријешено на 15. сједници Колегијума, који је надлежан за 
заказивање сједница Скупштине. Он је констатовао да је Петнаеста редовна сједница 
Скупштине одржана 21. јула 2022. године, да се Шеснаеста редовна сједница 
одржава 27. октобра 2022. године, да је она заказана на сједници Колегијума од 18. 
октобра 2022. године и да постоји прекорачење предвиђеног рока од шест дана. 

Члан 266. став 1. тачка 4) Пословника Скупштине преузет је из Закона о 
локалној самоуправи, према којем Народна скупштина РС може, на приједлог Владе 
РС, распустити Скупштину због неодржавања сједнице у року од три мјесеца, у ком 
случају би се разматрали разлози неодржавања сједнице Скупштине. 

Он је констатовао да је у Програму рада Скупштине предвиђена пауза у раду 
Скупштине за мјесец август, да је у септембру трајала изборна кампања због 
одржавања Општих избора у БиХ, да су многи одборници били на изборним листама 
политичких субјеката и ангажовани у изборној кампањи у региону за шире изборне 
јединице, да Скупштина нормално ради и функционише и вјероватно је одржала 
највише редовних сједница од свих скупштина са Изборне јединице 9, да ради у 
складу са Програмом рада Скупштине и да нема тачака које нису биле предмет 
разматрања на Скупштини, тако да је испунила све програмске задатке. 

 

На Осамнаестој редовној сједници (децембар), прије преласка на утврђивање 
дневног реда, Скупштина је разматрала Извјештај о престанку, додјели и 
прихватању мандата одборника у Скупштини Општине Фоча, од 14. 12. 2022. 
године, који је поднио секретар Скупштине, уз образложење спроведене процедуре. 

У овом поступку, Централна изборна комисија БиХ је донијела одговарајуће 
акте којим се утврђене сљедеће чињенице: 
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-  Одлуком од 29. 11. 2022. године Огњену Бодироги је утврђен престанак 
мандата одборника у Скупштини, на лични захтјев, из разлога прихватања манадата 
народног посланика у Народној скупштини Републике Српске, након спроведених 
Општих избора 2022. године, са даном подношења оставке, 14. 11. 2022. године, 

-  истом одлуком мандат одборника је додијељен Бранки Драгичевић, 
сљедећем кандидату са листе политичког субјекта: СДС – Српска демократска 
странка, 

-  Бранка Драгичевић је, дана 5. 12. 2022. године, потписала Изјаву којом је 
прихватила мандат одборнице у Скупштини, 

-  Увјерењем о додјели мандата, од 6. 12. 2022. године, Централна изборна 
комисија БиХ је потврдила да је Бранка Драгичевић добила мандат одборнице у 
Скупштини. 

Извјештај је био предмет изјашњавања, о чему је Скупштина, једногласно, 
донијела одговарајући закључак и верификовала мандат новог одборника. 

Бранка Драгичевић је, пред Скупштином, положила свечану заклетву и 
својеручно потписала текст свечане заклетве и изјаву о прихватању Етичког кодекса. 

Овој одборници је, у прилогу радних материјала за ову сједницу, достављен 
по један примјерак Статута Општине, Пословника Скупштине и Етичког кодекса. 

Закључак о усвајању Извјештаја и верификацији мандата објављен је у 
„Службеном гласнику Општине Фоча“, број 13. од 16. децембра 2022. године. 

 

 

5.   Присуство  на  сједницама  Скупштине 

 

Све сједнице Скупштине одржане су у складу са потребним кворумом за 
одржавање сједнице, у чему није било изузетака. 

На сједницама Скупштине вођена је евиденција о присуству одборника, што 
је констатовано у записнику са одржане сједнице. 

У записницима су евидентирани и разлози и најаве одборника за одсуство са 
сједнице, при чему је било и одсуствовања која нису најављена ни оправдана. 

Сједницама Скупштине нису присуствовали сљедећи одборници, са 
евиденцијом редног броја редовне сједнице: 

-  Дејан Павловић (11. и 15. редовна сједница), 

-  Радмил Марић (11, 13. и 14. редовна сједница), 

-  Немања Лазовић (11. редовна сједница), 

-  Изет Спахић (11, 15. и 18. редовна сједница), 

-  Миливоје Достић (12, 14, 15, 17. и 18. редовна сједница), 

-  Петар Елез (12. редовна сједница), 

-  Душан Бодирога (14. редовна сједница), 

-  Снежана Голијанин (14. редовна сједница), 

-  Гордан Мастило (14. редовна сједница), 

-  Милош Милић (15. редовна сједница), 

-  Милорад Костић (15. редовна сједница), 

-  Мирослав Матовић (16. редовна сједница), 

- Огњен Бодирога (17. редовна сједница, присуство у својству народног 
посланика на конститутивној сједници Народне скупштине Републике Српске), 

-  Предраг Кунарац (18. редовна сједница). 

 

Може се закључити да су свим редовним сједницама Скупштине у 2022. 
години, без изостанка, присуствовали одборници: 

Миомир Бојат, Никола Вуковић, Милан Николић, Мирослав Авдаловић, 
Татјана Шифорија, Срђан Драшковић, Сребренко Кунарац, Хелена Владичић, 
Драгослав Станојевић, Крсто Ивановић и Сања Дракул. 
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У току 2022. године нови одборници у Скупштини били су присутни на свим 
сједницама, од извршене верификације мандата:   

-  Мирослав Ристановић (15, 16, 17. и 18. редовна сједница), 

-  Бранка Драгичевић (18. редовна сједница). 

 

Поред одборника, сједницама Скупштине су присуствовали функционери 
Општине, изван састава Скупштине: 

-  начелник Општине, Милан Вукадиновић, 
-  замјеница начелника Општине, Весна Рашевић. 
 

Сједницама Скупштине су присуствовали и службеници Општинске управе, 

који су именовани на руководећа радна мјеста: 

-  секретар Скупштине, Бранимир Радовић, 
-  начелник Одјељења за општу управу, Виде Вуковић, 
-  начелник Одјељења за финансије, Драган Ивановић, 
-  начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, Оливера Елез, 
-  начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, 

Ранко Поповић, 
-  начелник Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију, Зоран 

Крунић. 
 

Сједницама Скупштине су, према указаној потреби, присуствовали и: 

- службеници Општинске управе, као извјестиоци и обрађивачи радних 
материјала који су били предмет разматрања на сједници, 

-  представници пројектантских кућа, које су ангажоване за потребе Општине 
и Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове за израду 
планских аката из области просторног уређења, као обрађивачи радних материјала,   

-  директори јавних установа и јавних предузећа чији је оснивач Општина, као 
подносиоци, извјестиоци или обрађивачи радних материјала који су били предмет 
разматрања на сједници, 

-  представници Полицијске управе Фоча, 
-  представници Правобранилаштва Републике Српске, 
- представници других јавних установа и институција, у вези одређених 

питања и тачака дневног реда које су биле предмет разматрања на сједници. 
 

Сједницама Скупштине су присуствовали и представници организација и 
удружења грађана, и то: 

-  Општинска борачка организација Фоча, 
-  Удружење ратних војних инвалида Фоча, 
-  Организација породица погинулих и заробљених бораца и несталих цивила 

Фоча, 
-  Међуопштинска организација слијепих и слабовидих лица Фоча, 
-  Удружење пензионера општине Фоча, 
-  Савез синдиката Републике Српске, 

-  средства јавног информисања (Радио Фоча), 
-  ЕУФОР, Јединица ЛОТ, 
-  „Пут Инжењеринг“ д.о.о. Требиње, 
-  „Пројект“ а.д. Бања Лука. 
 

 

6.   Дисциплинске  мјере 

 

У 2022. години није било много изречених дисциплинских мјера, у складу са 
Пословником Скупштине.  
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Ипак, било је случајева када је предсједник Скупштине, Срђан Драшковић, у 
циљу одржавања реда на сједници, превентивно опомињао одборнике у дискусијама 

или је прекидао сједницу док се не створе услови за одржавање сједнице, без 
изрицања дисциплинских мјера. 

 

На Једанаестој редовној сједници (јануар), предсједник Скупштине је, у току 
дискусије, скренуо пажњу Огњену Бодироги и замолио га да не даје квалификације 
за народног посланика из општине Фоча и да се не спомињу људи који нису 
присутни, јер није предмет расправе колико се народни посланик често јавља у 
Народној скупштини РС и шта ради. 

Предсједник Скупштине је, у току дискусије, у два наврата, опоменуо 
одборника Милорада Костића, без изрицања дисциплинске мјере, да се о лицима 
која спомиње у дискусији односи са уважавањем и без увреда.  

 

На Дванаестој редовној сједници (март), приликом излагања завршне ријечи у 
оквиру тачке 3. дневног реда: Извјештај о раду Начелника Општине Фоча за 2021. 
годину, Милан Вукадиновић, начелник Општине, је образложио да је учествовао на 
преко 90% спортских или културних дешавања, а да за културну манифестацију у 
организацији Богословског факултета у Фочи, као начелник Општине, из неког 
разлога није добио позивницу, па јој није ни присуствовао. 

Огњен Бодирога је, из клупе, одговорио Начелнику Општине да лаже да није 
добио позивницу од Богословског факултета, на шта је реаговао предсједник 
Скупштине и изрекао му дисциплинску мјеру – опомену. 

 

На истој, Дванаестој редовној сједници (март), предсједник Скупштине је, 
приликом разматрања Приједлога програма утрошка средстава од шумских 
сортимената за 2022. годину, у оквиру тачке 8. дневног реда, након више упозорења, 
прекинуо сједницу и одредио кратку паузу у раду Скупштине да би се стекли услови 
за нормалан рад Скупштине.  

У овој паузи сједнице, која је трајала 20 минута, дошло је до физичког 
контакта између одборника. 

Скупштина је наставила с радом уз кворум од 15 присутних одборника, којој 
у наставку сједнице нису присуствовали одборници из састава опозиционих 
странака. 

 

На Четрнаестој редовној сједници (јун), у току расправе о приједлогу одлуке, 
предсједник Скупштине је констатовао да је Начелник Општине, у складу са 
Пословником Скупштине, повукао са расправе 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, док се не отклоне све недоумице у вези предложене цијене грађевинског 
земљишта. 

Ово је изазвало бурне реакције и незадовољство одређених одборника, који 
су гласно негодовали, па је предсједник Скупштине, без изрицања дисциплинских 
мјера, одредио кратку паузу у раду Скупштине, док се не створе услови за наставак 
сједнице. 

 

 

7.   Програм  рада  Скупштине  Општине  Фоча 

 

Програм рада Скупштине Општине Фоча за 2022. годину донесен је на 
Десетој редовној сједници, од 14. 12. 2021. године.  

Може се констатовати да је Програм рада Скупштине за 2022. годину 
реализован у потпуности. 
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Тако су на сједницама Скупштине, од укупно 73 тачке из Програма рада 
Скупштине за 2022. годину, разматране све планиране тачке из Тематског дијела (64 
тачке) и Нормативног дијела (девет тачака), у чему није било изузетака. 

Заслуге за то припадају субјектима који су били задужени за реализацију 
Програма рада Скупштине, а првенствено овлашћеним предлагачима планираних 
тачака и обрађивачима радних материјала који су активно учествовали у његовој 
реализацији. 

На основу увида у реализацију Програма рада Скупштине за претходне 
године, може се рећи да то није био случај у претходном периоду, у којем је увијек 
било одређених изузетака у реализацији планираних тачака. 

 

Поред планираних тачака из Програма рада Скупштине, Скупштина је 
разматрала и још 62 тачке које нису биле предвиђене у Програму рада Скупштине, 

али су произилазиле из актуелног привредног, друштвеног и политичког живота 
локалне самоуправе, предлагане од стране Начелника Општине, чланова Колегијума, 
радних тијела Скупштине и других надлежних субјеката и овлашћених предлагача. 

Ове тачке таксативно су наведене у поглављу 9. Информације. 
 

У поступку израде Програма рада Скупштине за 2023. годину предузете су 
сљедеће радње и активности. 

Предсједник Скупштине, Срђан Драшковић, је организовао и одржао радни 
састанак са начелницима одјељења Општинске управе и функционерима Општине, 
ради израде нацрта програма рада рада Скупштине. Као полазна основа послужио је 
Програм рада Скупштине за 2022. годину, у којем су извршене одређене 
прекомпозиције и рационилизација одређених тачака. 

Предсједник Скупштине је, у сарадњи са секретаром Скупштине, утврдио 
Нацрт програма рада Скупштине Општине Фоча за 2023. годину, који је достављен 
члановима Колегијума на разматрање.  

У односу на Програм рада Скупштине за 2022. годину, у овом Нацрту 
програма извршене су сљедеће измјене: 

-  предвиђено је годишње извјештавање о стању у области инспекција (тачка 
14), о квалитету воде за пиће (тачка 57) и стању безбједности на подручју општине 
Фоча (тачка 32), 

- изостављено је информисање о реализацији Стратегије интегрисаног 
руралног развоја, чији рок важности је истекао,  

-  изостављено је информисање о стању у области туризма, које се обрађује у 
годишњем извјештају о раду и пословању Јавне установе Туристичка организација 

Општине Фоча,  
-  обједињено је извјештавање о стању у области шумарства, лова и риболова 

(тачка 43),  
-  извјештавање о стању у области комуналних дјелатности предвиђено је за 

мјесец мај (тачке 30, 33. и 34), 
-  као нове тачке унесене су информисање о стању у области пољопривреде и 

руралног развоја (тачка 47) и Приједлог одлуке о комуналним таксама (тачка 65). 

На својој 17. сједници, од 7. 12. 2022. године, Колегијум је, након одржане 
расправе, једногласно прихватио Нацрт програма рада и утврдио Приједлог 
програма рада Скупштине Општине Фоча за 2023. годину, без уложених амандмана, 
који је достављен Скупштини на разматрање и усвајање. 

 

Програм рада Скупштине Општине Фоча за 2023. годину усвојен је на 
Осамнаестој редовној сједници (децембар), једногласно, без уложених амандмана. 

Програм рада Скупштине за 2023. годину садржи укупно 69 тачака, од чега се 
59 тачака односи на Тематски дио, а 10 тачака на Нормативни дио. 
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8.   Дневни  ред  сједница  Скупштине 

 

Приједлог дневног реда за редовну сједницу Скупштине утврђивао је 
Колегијум. 

Приликом утврђивања дневног реда сједнице Скупштине: 

-  приједлог дневног реда Колегијума разматран је без приједлога за измјене и 
допуне (12. и 16. редовна сједница), 

-  предложене су измјене и допуне предложеног дневног реда (11, 13, 14, 15. и 
17. редовна сједница). 

На Осамнаестој редовној сједници (децембар), приликом разматрања 
приједлога дневног реда, на приједлог начелника Одјељења за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове, Скупштина је, без посебног изјашњавања, прихватила 
приједлог да се изврши замјена редослиједа тачака 8. и 9. из приједлога дневног 
реда, без промјене његовог садржаја, због најаве присуства обрађивача радног 
материјала који долази из Бање Луке. 

Од укупно осам одржаних редовних сједница, предложени дневни ред 
сједнице је усвојен: 

-  једногласно, на пет сједница (12, 14, 16, 17. и 18. редовна сједница), 

-  већином гласова, на три сједнице (11, 13. и 15. редовна сједница). 
 

Из приједлога дневног реда, који је утврдио Колегијум, из процедуре 
разматрања повучена је једна тачка, о чему се Скупштина није изјашњавала:  

-  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 (Четрнаеста редовна сједница, јун), у 
току расправе у оквиру предвиђене тачке дневног реда, на захтјев Начелника 
Општине, уз образложење да је потребно отклонити све недоумице које су изнијете у 
дискусијама одборника у вези са предложеном цијеном коштања квадратног метра 
градског грађевинског земљишта, уз налог ресорном одјељења Општинске управе, 
као обрађивача овог приједлога одлуке, да за нареду сједницу Скупштине припреми 
минимално два извјештаја судских вјештака о цијени коштања квадратног метра 
градског грађевинског земљишта. 

 

Скупштина је усвојила приједлоге за допуну приједлога дневног реда, 
утврђеног од стране Колегијума, који је допуњен сљедећим тачкама: 

- Приједлог одлуке о усвајању Приједлога измјена и допуна дијела 
Регулационог плана „Брод на Дрини“ Фоча, шеста измјена (Четрнаеста редовна 
сједница, јун, на приједлог начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове, у име извршне власти Општине, једногласно), 
-  Приједлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о начину и условима јавне 

продаје грађевинске парцеле у својини Општине Фоча и избора инвеститора за 
изградњу објекта зграде за младе брачне парове у Фочи (Петнаеста редовна 
сједница, јул, на приједлог начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове, у име извршне власти Општине, једногласно), 
-  Приједлог одлуке о продаји сувласничког удјела Општине Фоча у парцели 

означеној као к.ч. број: 1953/3 уписана у Лист непокретности број: 2471 к.о. Фоча 
(Петнаеста редовна сједница, јул, на приједлог начелника Одјељења за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове, у име извршне власти Општине, 
једногласно), 

- Приједлог одлуке о усвајању Приједлога измјена и допуна дијела 
Регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“ Фоча, шеста измјена (Петнаеста редовна 
сједница, јул, на приједлог начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове, у име извршне власти Општине, једногласно), 
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-  Приједлог одлуке о куповини непокретности – индивидуалног стамбеног 
објекта и земљишта уз објекат у насељу Миљевина, изграђеног на к.ч. број: 758 к.о. 
Миљевина, уписана у посједовни лист број: 297/1 к.о. Миљевина (Седамнаеста 
редовна сједница, новембар, на приједлог Одјељења за општу управу, у име извршне 
власти Општине). 

Скупштина није усвојила приједлоге за измјене и допуне приједлога дневног 
реда, утврђеног од стране Колегијума, који су дефинисани од сљедећих предлагача: 

-  приједлог да се у дневни ред уврсти тачка: Усвајање закључка Скупштине 
да пут Фоча – Шћепан Поље буде на листи приоритета Владе Републике Српске 
(Једанаеста редовна сједница, јануар, одборник Душан Бодирога, већином гласова); 
на приједлог Начелника Општине, Скупштина је, у оквиру Текућих питања, 
разматрала приједлог закључка и донијела закључак, који је представљао обновљени 
закључак са Прве посебне сједнице (мај, 2021. године), који се односио на све 
регионалне и магистралне путеве на подручју општине Фоча; 

-  приједлог да се у дневни ред уврсти тачка: Налаже се  Начелнику Општине 
Фоча да, у складу са чланом 45. став 4. Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе, спроведе поступак ради утврђивања 
неспојивости и након тога донесе рјешење о престанку радног односа начелника 
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, Оливере Елез (Тринаеста редовна 
сједница, април, одборник Огњен Бодирога у име Клуба одборника СДС-а, већином 
гласова), 

-  приједлог да се у дневни ред уврсти тачка: Приједлог одлуке о измјени и 
допуни Одлуке о условима организовања, начинима коришћења и наплате на јавним 
паркиралиштима на подручју општине Фоча (Петнаеста редовна сједница, јул, Клуб 

одборника СДС-а, већином гласова). 
 

Скупштина се није изјашњавала о приједлозима за измјене и допуне 
приједлога дневног реда, утврђеног од стране Колегијума, јер предлагачи нису 
обезбиједили одговарајући писани материјал, односно приједлог одлуке који би био 
предмет разматрања и усвајања, па приједлози нису могли бити стављени на 
гласање, у складу са чланом 111. став 3. Пословника Скупштине.  

Ови приједлози су били дефинисани на сљедећи начин: 
-  приједлог да се у дневни ред уврсти тачка: Додјела једнократне новчане 

помоћи у износу од 100 КМ лицима која се налазе на евиденцији Завода за 
запошљавање у Фочи (Једанаеста редовна сједница, јануар, одборник Огњен 
Бодирога); у скупштинској паузи је договорено да Општинска управа, у сарадњи са 
Заводом за запошљавање, припреми све информације везано за незапослена лица и 
да Одјељење за финансије изнађе могућност за финансирање једнократне новчане 
помоћи, с обзиром да у Буџету Општине за 2022. годину нису предвиђена средства 
за ове намјене, уз приједлог одлуке који би регулисао ово питање; 

-  приједлог да се у дневни ред сједнице уврсти тачка: Доношење одлуке да се 
свим свршеним средњошколцима у школској 2021/2022. години додијели 
једнократна помоћ у износу од 150 КМ (Четрнаеста редовна сједница, јун, Огњен 
Бодирога), 

-  приједлог да се у дневни ред сједнице уврсти тачка: Приједлог одлуке о 
измјени и допуни Одлуке о условима организовања, начину коришћења и наплате 
паркирања на јавним паркиралиштима на подручју општине Фоча (17. редовна 
сједница, новембар, Душан Бодирога, који се сагласио са приједлогом Начелника 
Општине да се овај приједлог одлуке разматра на наредној сједници Скупштине, у 
редовној процедури, након што се обради од надлежних служби), 

-  приједлог да се разматра питање депоније у насељу Рјечица (17. редовна 
сједница, новембар, Милорад Костић, који је предложио да се у вези овог питања 
одржи ванредна сједница или да се разматра на наредној сједници Скупштине). 
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У току одвијања сједнице, на захтјев овлашћених предлагача, а на 
иницијативу обрађивача радног материјала и присутних гостију, Скупштина је, у 
складу са чланом 113. ст. 2. и 3. Пословника Скупштине, доносила закључке којим је 

вршила измјену редослиједа тачака усвојеног дневног реда. 

Тако су, као приоритетне тачке, односно према указаним потребама одвијања 
сједнице, разматране тачке: 

-  Приједлог одлуке о усвајању Приједлога плана парцелације за Пословну 
зону „Ливаде“ Фоча (тачка 6. разматрана је као тачка 4. дневног реда, Једанаеста 
редовна сједница, јануар, једногласно), 

-  Приједлог одлуке о усвајању Приједлога регулационог плана за дио насеља 
Доље Поље „Студентски дом број 2“ општина Фоча (тачка 13. разматрана је као 
тачка 5. дневног реда, Дванаеста редовна сједница, март), 

- Приједлог одлуке о усвајању Приједлога измјена и допуна дијела 
Регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“ Фоча, пета измјена (тачка 9. разматрана 
је накнадно, након што су се створили технички услови за њено разматрање, 
односно присуство представника пројектантске куће „Пут Инжењеринг“ д.о.о. 
Требиње, као обрађивача планског акта, Четрнаеста редовна сједница, јун), 

- Приједлог одлуке о усвајању Приједлога измјена и допуна дијела 
Регулационог плана „Брод на Дрини“ Фоча, шеста измјена (тачка 10. разматрана је 
накнадно, након што су се створили технички услови за њено разматрање, односно 
присуство представника пројектантске куће „Пројект“ д.о.о. Бања Лука, као 
обрађивача планског акта, Четрнаеста редовна сједница, јун), 

-  Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске за 2021. годину: 
Сједиште замјеника правобраниоца Фоча и Сједиште замјеника правобраниоца 
Требиње (тачка 9. разматрана је као тачка 3. дневног реда, Шеснаеста редовна 
сједница, октобар). 

 

 

9.   Питања  која  су  разматрана  као  посебне  тачке  дневног  реда,  а  
нису  предвиђена  у  Програму  рада  Скупштине 

 

Поред планираних питања, Скупштина је, као посебне тачке дневног реда, 

разматрала и одређена питања која нису била предвиђена у Програму рада 
Скупштине. То се односи на: 

-  сталне и уобичајене тачке дневног реда свих редовних сједница, 

-  тачке које су уврштене у дневни ред сједнице зависно од указаних потреба 
разматрања одређених питања из законске и статутарне надлежности Скупштине. 

 

На свим редовним сједницама, као сталне тачке дневног реда, разматране су 
сљедеће тачке: 

-  Записник са претходне редовне сједнице Скупштине, 
-  Информација о реализацији закључака са претходне сједнице Скупштине, 
-  Одговори на одборничка питања, 

-  Одборничка питања, 
-  Иницијативе одборника, 
-  Текућа питања. 
 

Питања која нису била предвиђена у Програму рада Скупштине, али су  
произилазила из актуелног привредног, друштвеног и политичког живота локалне 
самоуправе предлагана су од стране Начелника Општине, чланова Колегијума, 

радних тијела Скупштине и других надлежних субјеката и овлашћених предлагача. 
Ова питања могу се презентовати према редном броју сједнице и називу тачке 

дневног реда, на начин као што слиједи: 
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Једанаеста редовна сједница (јануар): 

1. Приједлог одлуке о усвајању Приједлога плана парцелације за Пословну 
зону „Ливаде“ Фоча, 

2. Разрјешење начелника и именовање вршиоца дужности начелника 
Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију Општинске управе 
Општине Фоча: 

1)  Разрјешење начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну 
полицију по основу оставке, 

2) Избор и именовање вршиоца дужности начелника Одјељења за 
инспекцијске послове и комуналну полицију, 

3. Разрјешење чланова Управног одбора и избор и именовање чланова 
Управног одбора Центра за културу и информисање Фоча: 

1)  Разрјешење чланова Управног одбора Центра за културу и информисање 
Фоча по основу истека мандата, 

2) Избор и именовање чланова Управног одбора Центра за културу и 
информисање Фоча, 

4. Разрјешење чланова Управног одбора и избор и именовање чланова 
Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча: 

1)  Разрјешење чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални 
рад Фоча по основу истека мандата, 

2)  Избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Центар за 
социјални рад Фоча, 

5. Разрјешење вршилаца дужности чланова Управног одбора и избор и 
именовање чланова Управног одбора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ 

Фоча: 

1) Разрјешење вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне 
здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча по основу истека мандата, 

2)  Избор и именовање чланова Управног одбора Јавне здравствене установе 
„Апотека Фоча“ Фоча, 

6.  Приједлог рјешења о именовању мртвозорника на подручју општине Фоча; 
 

Дванаеста редовна сједница (март): 
7. Приједлог одлуке о усвајању Приједлога регулационог плана за дио насеља 

Доље Поље „Студентски дом број 2“ општина Фоча, 
8. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 

начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију Општинске 
управе Општине Фоча, 

9.  Приједлог одлуке о оснивању Пословне јединице Апотека „Фоча 2“ Фоча, 
10. Приједлог одлуке о оснивању Пословне јединице Апотека „Чајниче“ 

Чајниче, 
11. Избор и именовање руководиоца Пословне јединице Апотека „Фоча 2“ 

Фоча, 
12. Избор и именовање руководиоца Пословне јединице Апотека „Чајниче“ 

Чајниче, 
13. Разрјешење и избор и именовање директора Јавне здравствене установе 

„Апотека Фоча“ Фоча, 
1) Разрјешење вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе 

„Апотека Фоча“ Фоча, 
2)  Избор и именовање директора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ 

Фоча, 
14. Разрјешење и избор и именовање директора Центра за културу и 

информисање Фоча: 
1) Разрјешење вршиоца дужности директора Центра за културу и 

информисање Фоча по основу истека мандата, 
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2)  Избор и именовање директора Центра за културу и информисање Фоча, 
15. Разрјешење и избор и именовање директора Јавне установе Центар за 

социјални рад Фоча: 
1) Разрјешење вршиоца дужности директора Јавне установе Центар за 

социјални рад Фоча по основу истека мандата, 
2)  Избор и именовање директора Јавне установе Центар за социјални рад 

Фоча, 
16.  Разрјешење и избор и именовање директора Јавне установе Музеј „Стара 

Херцеговина“ Фоча: 
1) Разрјешење вршиоца дужности директора Јавне установе Музеј „Стара 

Херцеговина“ Фоча по основу оставке, 
2)  Избор и именовање директора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ 

Фоча, 
17.  Разрјешење и избор и именовање директора Јавне установе Дјечији вртић 

„Чика Јова Змај“ Фоча: 
1) Разрјешење вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечији вртић 

„Чика Јова Змај“ Фоча по основу истека мандата, 
2)  Избор и именовање директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова 

Змај“ Фоча, 
18.  Разрјешење вршилаца дужности чланова и избор и именовање чланова 

Управног одбора Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча: 
1)  Разрјешење вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе 

Туристичка организација Општине Фоча по основу истека мандата, 
2)  Избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка 

организација Општине Фоча, 
19.  Разрјешење вршилаца дужности чланова и избор и именовање чланова 

Управног одбора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча: 
1)  Разрјешење вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе 

Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча по основу истека мандата, 
2)  Избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Музеј „Стара 

Херцеговина“ Фоча; 
 

Тринаеста редовна сједница (април): 
20. Приједлог одлуке о изградњи вишепородичног стамбеног објекта за младе 

брачне парове у насељу Доње Поље, у Фочи, 
21.  Приједлог одлуке о изградњи „Дома за старија лица“ у Фочи, 
22. Приједлог одлуке о планирању и обезбјеђењу средстава за суфинансирање 

партерног уређења Храма Светог Саве у Фочи, 
23. Приједлог одлуке о пословним зградама, пословним просторијама и 

гаражама у својини Општине Фоча, 
24.  Приједлог одлуке о условима организовања, начину коришћења и наплате 

паркирања на јавним паркиралиштима на подручју општине Фоча, 
25. Приједлог одлуке о продаји неизграђеног градског грађевинског 

земљишта означеног као к.ч. број: 2256/4, уписано у Лист непокретности број: 327/3 

к.о. Фоча, путем непосредне погодбе, 
26. Приједлог одлуке о усклађивању организовања и пословања Српске 

централне библиотеке „Просвјета“ Фоча, 
27.  Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 

чланова Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча, 
28.  Избор и именовање Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и 

именовање чланова Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча, 
29.  Разрјешење вршиоца дужности и избор и именовање начелника Одјељења 

за инспекцијске послове и комуналну полицију Општинске управе Општине Фоча: 
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1) Разрјешење вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске 
послове и комуналну полицију по основу истека мандата, 

2) Избор и именовање начелника Одјељења за инспекцијске послове и 
комуналну полицију, 

30. Избор једног члана Школског одбора Јавне установе Основна школа 
„Веселин Маслеша“ Фоча испред јединице локалне самоуправе; 

 

Четрнаеста редовна сједница (април): 
31. 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, 

32. Приједлог одлуке о продаји непокретности означене као к.ч. бр. 1247 и 
1276 уписане у Посједовни лист број: 51/2 к.о. Љубина, 

33. Приједлог одлуке о условима јавне продаје грађевинске парцеле у својини 
Општине Фоча и избора инвеститора за изградњу објекта зграде за младе брачне 
парове у Фочи, 

34. Приједлог одлуке о расписивању јавног надметања – лицитације за 
издавање у закуп непокретности – земљишта означеног као дио к.ч. број: 2253/1 к.о. 
Фоча, 

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

36. Приједлог одлуке о усвајању Приједлога измјена и допуна дијела 
Регулационог плана „Брод на Дрини “ Фоча (шеста измјена); 

 

Петнаеста редовна сједница (јул): 
37. 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, 

38.  Приједлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о начину и условима јавне 
продаје грађевинске парцеле у својини Општине Фоча и избора инвеститора за 
изградњу објекта зграде за младе брачне парове у Фочи, 

39. 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, 

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

41. Приједлог одлуке о продаји сувласничког удјела Општине Фоча у парцели 
означеној као к.ч. број: 1953/3, уписана у Лист непокретности број: 2471 к.о. Фоча, 

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

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

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

45. 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, 

46. Избор једног члана Школског одбора Јавне установе Основна музичка 
школа Фоча, испред јединице локалне самоуправе; 
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Шеснаеста редовна сједница (октобар): 
47.  Приједлог одлуке о утрошку неутрошених намјенских средстава из 2021. 

године у 2022. години и расподјели максималног износа коригованог нераспоређеног 
суфицита из 2021. године расположивог за потрошњу у 2022. години, 

48. Приједлог одлуке о куповини непокретности – стана – гарсоњере, у 
насељу Миљевина, уписаног у Књигу уложених уговора о откупу станова, број: 295 
к.о. Миљевина, 

49. Приједлог одлуке о продаји неизграђеног градског грађевинског 
земљишта означеног као к.ч. број: 521/52, уписано у Лист непокретности број: 327 
к.о. Фоча, путем непосредне погодбе, 

50. Приједлог одлуке о приступању измјена и допуна дијела Регулационог 
плана „Горње Поље“ Фоча (друга одлука о измјени плана), 

51. Приједлог одлуке о допуни Одлуке о пословним зградама, пословним 
просторијама и гаражама у својини Општине Фоча, 

52.  Разрјешење и избор чланова сталних радних тијела Скупштине Општине 
Фоча: 

1) Разрјешење члана Комисије за избор и именовање по основу престанка 
мандата одборника у Скупштини Општине Фоча, 

2)  Избор једног члана Комисије за избор и именовање, 
3) Разрјешење члана Одбора за здравље по основу престанка мандата 

одборника у Скупштини Општине Фоча, 
4)  Избор једног члана Одбора за здравље; 

 

Седамнаеста редовна сједница (новембар): 
53.  Нацрт ребаланса Буџета Општине Фоча за 2022. годину, 
54. Приједлог одлуке о куповини непокретности – индивидуалног стамбеног 

објекта и земљишта уз објекат у насељу Миљевина, изграђеног на к.ч. број: 758 к.о. 
Миљевина, уписана у Посједовни лист број: 297/1 к.о. Миљевина; 

 

Осамнаеста редовна сједница (децембар): 
55.  Приједлог одлуке о усвајању Ребаланса буџета Општине Фоча за 2022. 

годину, 

56. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела 
Регулационог плана „Доње Поље“ (измјена дијела измјене и допуне Регулационог 
плана „Доње Поље“ из 2007. године), 

57. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела 
Регулационог плана „Центар I“ (шеста одлука о измјени од усвајања ревизије 
Плана), 

58. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела 
Регулационог плана „Горње Поље“ (трећа одлука о измјени Плана од његовог 
усвајања 2007. године), 

59. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела 
Регулационог плана „Чоходор Махала“ (који се односи на подручје садашњег насеља 
Лазарево – прва измјена од усвајања Плана 2007. године), 

60. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о условима 
организовања, начину кориштења и наплате паркирања на јавним паркиралиштима 
на подручју општине Фоча, 

61.  Приједлог одлуке о отпису ненаплативих потраживања са 30. 11. 2022. 

године, 
62. Разрјешење и избор једног члана Комисије за праћење статуса пензионера: 

1)  Разрјешење члана Комисије за праћење статуса пензионера по основу 
наступа смрти, 

2)  Избор једног члана Комисије за праћење статуса пензионера. 
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10.   Питања  која  нису  разматрана,  а  предвиђена  су  у  Програму  рада  
Скупштине  

 

Може се констатовати да је Програм рада Скупштине за 2022. годину 
реализован у потпуности, тако да није било планираних тачака које нису биле 
предмет разматрања на Скупштини. 

 

 

11.   Буџетско  финансирање,  буџет  и  извршење  буџета  Општине  Фоча 

 

Скупштина је разматрала и усвојила одређене акте који се односе на буџет 
Општине за 2022. годину, као и извршење буџета Општине за 2021. годину. 

 

На Четрнаестој редовној сједници (јун), након разматрања Извјештаја о 
извршењу Буџета Општине Фоча за 2021. годину, Скупштина је донијела Одлуку о 
усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Фоча за 2021. годину (већином 
гласова). 

Према овом извјештају, Буџет Општине за 2021. годину је планиран у износу 
од 13.440.303 КМ, укупни буџетски расходи су износили 12.696.387 КМ, тако да су 
остварени приходи већи од расхода за 743.916 КМ. 

 

На истој, Четрнаестој редовној сједници, у оквиру посебне тачке дневног 
реда, након разматрања извјештаја Начелника Општине, у обради Одјељења за 
финансије, Скупштина је донијела закључак којим је усвојила Извјештај Начелника 
Општине о трошењу буџетске резерве из Буџета Општине Фоча у 2021. години 
(већином гласова). 

У току расправе, подносилац Извјештаја је констатовао да је Ребалансом 
буџета за 2021. годину буџетска резерва смањена са 100.000 КМ на 30.000 КМ, тако 
да Извјештај садржи потрошњу буџетске резерве од 30.000 КМ. 

 

На Шеснаестој редовној сједници (октобар), након разматрања извршења 
Буџета Општине Фоча за период јануар – јун 2022. године, Скупштина је донијела 
закључак којим је усвојила Извјештај о извршењу Буџета Општине Фоча за период 
јануар – јун 2022. године (већином гласова). 

 

На истој, Шеснаестој редовној сједници, у оквиру посебне тачке дневног 
реда, Скупштина је донијела Одлуку о утрошку неутрошених намјенских средстава 
из 2021. године у 2022. години и расподјели максималног износа коригованог 
нераспоређеног суфицита из 2021. године расположивог за потрошњу у 2022. години 
(већином гласова). 

 

На Седамнаестој редовној сједници (новембар), Скупштина је разматрала 
Нацрт ребаланса Буџета Општине Фоча за 2022. годину, због потребе уравнотежења 
буџетских прихода, који су већи у односу на усвојени Буџет и износи 15.821.772 КМ. 

Након окончане расправе, Скупштина је, већином гласова, донијела закључак 
којим је прихватила Нацрт ребаланса Буџета Општине Фоча за 2022. годину и 
упутила га на јавну расправу и даљу процедуру, у складу са Законом о буџетском 
систему РС. 

 

На истој, Седамнаестој редовној сједници, у оквиру посебне тачке дневног 
реда, Скупштина је разматрала Нацрт буџета Општине Фоча за 2022. годину, који је 
планиран у износу од 14.437.000 КМ. 
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Након окончане расправе, Скупштина је, већином гласова, донијела закључак 
којим је прихватила Нацрт буџета Општине Фоча за 2023. годину и упутила га на 
јавну расправу и даљу процедуру, у складу са Законом о буџетском систему РС. 

 

На Осамнаестој редовној сједници (децембар), након разматрања Приједлога 
ребаланса буџета Општине Фоча за 2022. годину, Скупштина је донијела Одлуку о 
усвајању Ребаланса буџета Општине Фоча за 2022. годину (већином гласова). 

Ребаланс буџета Општине Фоча за 2022. годину износи 16.800.000 КМ. 
На Приједлог ребаланса буџета Општине Фоча за 2022. годину није било 

уложених амандмана. 
 

На истој, Осамнаестој редовној сједници, у оквиру посебне тачке дневног 
реда, након разматрања Приједлога буџета Општине Фоча за 2023. годину, 
Скупштина је донијела Одлуку о усвајању Буџета Општине Фоча за 2023. годину 
(већином гласова).  

Буџет Општине за 2023. годину планиран је у износу од 14.800.000 КМ.  

На Приједлог буџета Општине Фоча за 2023. годину одборник Душан 
Бодирога је, у име Клуба одборника СДС-а, уложио два амандмана. Ови амандмани 
су разматрани на заједничком састанку, који је одржан у скупштинској паузи, уз 
присуство свих представника политичких субјеката који су заступљени у 
Скупштини, којом приликом је постигнута сагласност о закључцима Начелника 
Општине, који ће се реализовати кроз извршење буџета, па амандмани нису били 
предмет посебног изјашњавања. 

 

На истој, Осамнаестој редовној сједници, у оквиру посебне тачке дневног 
реда, Скупштина је донијела Одлуку о извршењу Буџета Општине Фоча за 2023. 
годину (једногласно). 

 

 

12.   Задуживање  Општине  Фоча   
  

У току 2022. године Скупштина није доносила одлуке о задуживању 
Општине. 

 

На Четрнаестој редовној сједници (јун), Скупштина је разматрала 
Информацију о кредитном задужењу Општине Фоча. 

 

 

13.   Економски  планови,  планови  развоја,  инвестициони  програми 

 

У оквиру овлашћења и надлежности за доношење и усвајање економских 
планова, планова развоја, инвестиционих и других програма и планова рада 
Општинске управе, Скупштина је разматрала и усвојила сљедеће акте. 

 

На Једанаестој редовној сједници (јануар), Скупштина је донијела закључак 
којим је усвојила Годишњи план рада Општинске управе Општине Фоча за 2022. 

годину (већином гласова). 

 

На Петнаестој редовној сједници (јул), Скупштина је донијела закључак 
којим је усвојила Извјештај о реализацији Годишњег плана рада Општинске управе 
Општине Фоча, у складу са реализацијом Стратегије развоја општине Фоча за 2021. 

годину (већином гласова). 
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На Седамнаестој редовној сједници (новембар), Скупштина је разматрала 
Информацију о реализацији Стратегије интегрисаног руралног развоја општине 
Фоча за 2022. годину. 

 

 

14.   Просторни  и  урбанистички  планови  и  програми,  Програм  
уређења грађевинског  земљишта  и  спроведбени  документи  просторног  
уређења 

 

У оквиру овлашћења и надлежности за доношење развојних, просторних и 
урбанистичких планова и програма, програма уређења грађевинског земљишта, 

одлука и других аката као спроведбених докумената из области просторног уређења, 
Скупштина је усвојила сљедеће акте: 

- Одлука о усвајању Приједлога плана парцелације за Пословну зону 
„Ливаде“ Фоча (Једанаеста редовна сједница, јануар, једногласно), 

-  Одлука о усвајању Приједлога регулационог плана за дио насеља Доље 

Поље „Студентски дом број 2“ општина Фоча (Дванаеста редовна сједница, март, 
једногласно), 

-  Одлука о усвајању Приједлога измјена и допуна дијела Регулационог плана 
„Хум – Шћепан Поље“ Фоча, пета измјена (Четрнаеста редовна сједница, јун, 
једногласно), 

-  Одлука о усвајању Приједлога измјена и допуна дијела Регулационог плана 
„Брод на Дрини“ Фоча, шеста измјена (Четрнаеста редовна сједница, јун, 
једногласно), 

-  Одлука о усвајању Приједлога измјена и допуна дијела Регулационог плана 

„Хум – Шћепан Поље“ Фоча, шеста измјена (Петнаеста редовна сједница, јул, 
једногласно), 

-  Одлука о усвајању Приједлога измјена и допуна дијела Регулационог плана 

„Хум – Шћепан Поље“ Фоча, седма измјена (Петнаеста редовна сједница, јул, 
једногласно), 

-  Одлука о усвајању Приједлога измјена и допуна дијела Регулационог плана 

„Хум – Шћепан Поље“ Фоча, осма измјена (Петнаеста редовна сједница, јул, 
једногласно), 

-  Одлука о приступању измјена и допуна дијела Регулационог плана „Горње  
Поље“ Фоча, друга одлука о измјени Плана (Шеснаеста редовна сједница, октобар, 
већином гласова), 

-  Одлука о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана 
„Центар I“ (шеста одлука о измјени од усвајања ревизије Плана, Осамнаеста редовна 
сједница, децембар, једногласно), 

-  Одлука о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана 
„Горње Поље“ (трећа одлука о измјени Плана од његовог усвајања 2007. године, 
Осамнаеста редовна сједница, децембар, једногласно), 

-  Одлука о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана 
„Чоходор Махала“ (који се односи на подручје садашњег насеља Лазарево – прва 
измјена од усвајања Плана 2017. године, Осамнаеста редовна сједница, децембар, 
једногласно). 

 

На Дванаестој редовној сједници (март), након разматрања приједлога 
годишњих програма за 2022. годину, поступајући у оквиру посебних тачака дневног 
реда, Скупштина је донијела сљедеће програмске акте: 

-  Програм уређења грађевинског земљишта за 2022. годину (једногласно), 

-  Програм коришћења средстава заједничке комуналне потрошње за 2022. 

годину (једногласно), 
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- Програм утрошка средстава од шумских сортимената за 2022. годину 
(једногласно), 

- Програм утрошка средстава од концесионих накнада за 2022. годину 
(једноглано), 

- Програм утрошка средстава од водних накнада за 2022. годину 

(једногласно). 

 

На Четрнаестој редовној сједници (јун), Скупштина је разматрала извјештаје 

о реализацији годишњих програма за 2021. годину у области просторног уређења. 
Након спроведене расправе, поступајући у оквиру посебних тачака дневног 

реда, Скупштина је донијела закључке којим је усвојила: 
-  Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2021. 

годину (већином гласова, који је планиран у износу од 863.000,00 КМ, а реализован 
у износу од 874.896,53 КМ), 

-  Извјештај о утрошку средстава заједничке комуналне потрошње за 2021. 

годину (већином гласова, који програм је планиран у износу од 653.000,00 КМ, а 
реализован у износу од 644.179,33 КМ), 

-  Извјештај о утрошку намјенских средстава од накнаде по основу продаје 
шумских сортимената у 2021. години (већином гласова, који програм је планиран у 
износу од 636.000,00 КМ, а реализован у износу од 620.455,33 КМ), 

- Извјештај о утрошку средстава од концесионих накнада за 2021. годину 
(већином гласова, који програм је планиран у износу од 415.000,00 КМ, а реализован 
у износу од 148.755,18 КМ), 

-  Извјештај о утрошку средстава од водних накнада за 2021. годину (већином 
гласова, који програм је планиран у износу од 100.000,00 КМ, а реализован у износу 
од 74.109,72 КМ). 

 

На Осамнаестој редовној сједници (децембар), Скупштина је разматрала 
Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана 
„Доње Поље“ (Измјена дијела измјене и допуне Регулационог плана „Доње Поље“ из 
2007. године), који је инициран на захтјев привредног друштва „Србињепутеви“ 

д.о.о. Фоча. 
Након спроведене расправе и извршеног гласања, Скупштина није усвојила 

Приједлог одлуке („за“ је гласало 11 одборника, један одборник је гласао „против“, а 
четири одборника су била „уздржана“). 

 

 

15.   Одлуке  о  комуналним  и  другим  таксама  и  другим  јавним  
приходима 

 

У оквиру овлашћења и надлежности за доношење одлука о комуналним 
таксама, накнадама и другим јавним приходима, Скупштина је, након разматрања 
достављених приједлога, донијела сљедеће одлуке: 

-  Одлука о висини вриједности непокретности на територији општине Фоча 

по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2022. години 
(Једанаеста редовна сједница, јануар, већином гласова), 

-  Одлука о висини стопе пореза на непокретности на територији општине 
Фоча за 2022. годину (Једанаеста редовна сједница, јануар, једногласно), 

-  Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1 m
2
 корисне 

површине стамбеног и пословног простора на подручју општине Фоча у 2021. 

години (Дванаеста редовна сједница, март, једногласно), 
-  Одлука о утврђивању просјечних јединичних цијена радова комуналне и 

друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина (Дванаеста редовна 
сједница, март, једногласно), 
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-  Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског 

земљишта за 2022. годину (Дванаеста редовна сједница, март, једногласно). 
 

 

16.   Располагање,  управљање  и  прибављање  имовине  Општине  Фоча 

 

У оквиру овлашћења и надлежности за располагање, управљање и 
прибављање имовине Општине, Скупштина је предузимала активности и доносила 
одлуке које су биле инициране на захтјев заинтересованих странака или на приједлог 
Наченика Општине, по службеној дужности, којим су разматрана сљедећа питања: 

а)  куповина непокретности, 
б)  продаја грађевинског земљишта и других непокретности, 

в)  закуп грађевинског земљишта и других непокретности. 
 

а)   Куповина  непокретности 

 

На Петнаестој редовној сједници (јул), Скупштина је донијела Одлуку о 

куповини непокретности означене као к.ч. број: 232/4 к.о. Јошаница (једногласно). 
Предметне непокретности се налазе у насељу Јошаница, општина Фоча, а 

односе се на зграду, у површини од 48 m2
 и двориште, у површини од 18 m

2, по 
укупној цијени коштања од 37.302,02 КМ, која је намијењена за потребе Мјесне 
заједнице Јошаница. 

 

На Шеснаестој редовној сједници (октобар), Скупштина је донијела Одлуку о 
куповини непокретности – стана – гарсоњере, у насељу Миљевина, уписаног у 
Књигу уложених уговора о откупу станова, број: 295 к.о. Миљевина (једногласно). 

Цијена предметне непокретности износи 20.016,00 КМ, а намијењена је за 
смјештај породице Милице Јевтовић, којој је, у априлу 2021. године, изгорјела кућа у 
Миљевини. Средства су обезбијеђена у сарадњи са Министарством рада и борачко-

инвалидске заштите РС. 
 

На Седамнаестој редовној сједници (новембар), Скупштина је донијела 
Одлуку о куповини непокретности - индивидуалног стамбеног објекта и земљишта 
уз објекат у насељу Миљевина, изграђеног на к.ч. број: 758 к.о. Миљевина, уписана у 
Посједовни лист број: 297/1 к.о. Миљевина (једногласно). 

Ова непокретност је купљена по цијени од 27.000 КМ, а намијењена је за 
рјешавање стамбеног питања Крсман Вукашина, из Миљевине, коме је у априлу 
2021. године изгорио стамбени објекат у Миљевини. 

 

 

б)   Продаја  грађевинског  земљишта  и  других  непокретности 

 

На Тринаестој редовној сједници (април), Скупштина је донијела Одлуку о 

продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта означеног као к.ч. број: 
2256/4, уписано у Лист непокретности број: 327/3 к.о. Фоча, путем непосредне 

погодбе (једногласно). 
Предмет продаје је парцела у власништву Општине Фоча, означена као к.ч. 

број: 2256/4 к.о. Фоча, Ливаде, земљиште уз привредни објекат, у површини од 915 
m

2
, која се налази у Пословној зони „Ливаде“ Фоча, уписана у Лист непокретности 

број: 327/3 к.о. Фоча, на име Општине Фоча, са правом својине од 1/1.  
Парцела се продаји продаје „Сезони“ д.о.о. Фоча, ул. Цара Душана, која има 

изграђен привредни објекат, ради комплетирања грађевинске парцеле, путем 
непосредне погодбе, према процијењеној тржишној вриједности непокретности у 
износу од 9.150,00 КМ. 
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На Четрнаестој редовној сједници (јун), Скупштина је донијела двије одлуке 
којим је предвиђена продаја непокретности у власништву Општине, у поступку 
усменог јавног надметања - лицитације, и то:   

-  Одлука о условима јавне продаје грађевинске парцеле у својини Општине 
Фоча и избора инвеститора за изградњу објекта зграде за младе брачне парове у 
Фочи (већином гласова),  

-  Одлука о продаји непокретности означене као к.ч. бр. 1247 и 1276, уписане 
у Посједовни лист број: 51/2 к.о. Љубина (једногласно). 

Одлуком о продаји непокретности предвиђена је продаја непокретности које 
се налазе у мјесту Врбница, општина Фоча, означене као: 

-  к.ч. број: 1247, по култури Н - ливада, 7 класе, у површини од 2.621 m
2
, 

према почетној продајној цијени од 1.346,50 КМ, 
-  к.ч. број: 1276, по култури Н - ливада, 7 класе, у површини од 1.197 m

2
, 

према почетној продајној цијени од 1.072,00 КМ. 

 

На Петнаестој редовној сједници (јул), Скупштина је донијела сљедеће 
одлуке: 

-  Одлука 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 (једногласно), 

-  Одлука о измјени и допуни Одлуке о начину и условима јавне продаје 
грађевинске парцеле у својини Општине Фоча и избора инвеститора за изградњу 
објекта зграде за младе брачне парове у Фочи (једногласно), 

-  Одлука 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 (већином гласова), 

-  Одлука о продаји сувласничког удјела Општине Фоча у парцели означеној 
као к.ч. број: 1953/3, уписана у Лист непокретности број: 2471 к.о. Фоча 
(једногласно). 

 

Одлуком 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, Општина је, ради комплетирања грађевинске 
парцеле, продала Лугоњић Давору, из Фоче, путем непосредне погодбе, по 
процијењеној тржишној вриједности, парцеле означене као: 

-  к.ч. број: 1670, остало неплодно земљиште, у површини од 185 m2
, у Улици 

Краља Петра Првог Карађорђевића, у Фочи, по цијени од 19.980,00 KM, 

-  к.ч. број: 1671/2, градилиште, у површини од 48 m2, у Шантићевој улици, у 
Фочи, по цијени од 5.184,00 КМ и 

-  к.ч. број: 4098/2, градилиште, у површини од 162 m2, у Улици Краља Петра 
Првог Карађорђевића, у Фочи, по цијени од 17.496,00 КМ. 

 

Одлуком о продаји сувласничког удјела Општине Фоча у парцели означеној 
као к.ч. број: 1953/3, уписана у Лист непокретности број: 2471 к.о. Фоча, Општина је, 
као сувласник парцеле означене као к.ч. број: 1953/3 к.о. Фоча, воћњак, 2 класе, и 
њива, 4 класе, у укупној површини од 1.105 m2

, којa се налази у Улици Цара Душана, 
у Фочи – одредила продају свог сувласничког удјела од 1/6 у овој парцели, у 
поступку усменог јавног надметања – лицитације, по почетној продајној цијени од 
11.971,00 КМ. 

 

На Шеснаестој редовној сједници (октобар), Скупштина је донијела Одлуку о 
продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта означеног као к.ч. број: 
521/52, уписано у Лист непокретности број: 327 к.о. Фоча, путем непосредне погодбе 
(једногласно). 
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Предметна непокретност се налази у насељу Доње Поље, у Фочи, у 
Светосавској улици, у површини од 20 m

2, а продаје се Mјешовитом холдингу 
Електропривреда Републике Српске – Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно 
предузеће „Eлектродистрибуција“ а.д. Пале, по основу непосредне погодбе, по 
цијени од 1.520,00 КМ, за изградњу трафостанице, која је потребна због планиране 
изградње Студентског дома број 2. и зграде за младе брачне парове, чиме ће се 
обезбиједити сигурније снабдијевање електричном енергијом нових корисника. 

 

 

в)   Закуп  грађевинског  земљишта  и  других  непокретности  
 

На Четрнаестој редовној сједници (јун), Скупштина је донијела Одлуку о 
расписивању јавног надметања – лицитације за издавање у закуп непокретности  –  

земљишта  означеног  као  дио  к.ч.  број:  2253/1  к.о.  Фоча (једногласно). 

 

 

17.   Јавне  установе  и  предузећа  чији  је  оснивач  Општина  Фоча 

 

Сходно утврђеној надлежности, према Закону о систему јавних служби, 
Скупштина је: 

-  разматрала годишње извјештаје о раду и пословању за 2021. годину јавних 
установа чији је оснивач Општина, 

-  давала сагласност на програме рада ових јавних установа за 2022. годину, 
-  доносила одређене акте у вези рада и функционисања, односно обављања 

пословних дјелатности јавних установа, према указаној потреби. 

 

На Дванаестој редовној сједници (март), на иницијативу Јавне здравствене 
установе „Апотека Фоча“ Фоча, Скупштина је донијела двије одлуке: 

- Одлука о оснивању Пословне јединице Апотека „Фоча 2“ Фоча 
(једногласно), 

- Одлука о оснивању Пословне јединице Апотека „Чајниче“ Чајниче 
(једногласно). 

Овим одлукама предвиђено је оснивање пословних јединица у Фочи и 
Чајничу, које раде и послују у саставу Јавне здравствене установе као посебне 
обрачунске организационе јединице, без својства правног лица, чиме је извршено 
усклађивање организовања и рада ових јединица у складу са Законом о апотекарској 
дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 119/08, 1/12 и 33/14). 

 

На Тринаестој редовној сједници (април), након разматрања годишњих 
извјештаја о раду и пословању јавних установа чији је оснивач Општина, у оквиру 
посебних тачака дневног реда, након јединствене расправе за сваку јавну установу, 
Скупштина је, након посебног изјашњавања о достављеним извјештајима, донијела 
закључке којим је усвојила извјештаје о раду и пословању за 2021. годину за јавне 
установе: 

-  Центар за културу и информисање Фоча (већином гласова), 
-  Јавна здравствена установа Дом здравља Фоча (већином гласова), 

-  Јавна здравствена установа „Апотека Фоча“ Фоча (већином гласова), 
-  Јавна установа Центар за социјални рад Фоча (већином гласова), 

-  Јавна установа Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча (већином гласова), 
-  Јавна установа Туристичка организација Општине Фоча (једногласно). 

На истој сједници, након разматрања годишњих програма рада за 2022. 
годину јавних установа чији је оснивач Општина, у оквиру посебних тачака дневног 
реда, након јединствене расправе за сваку јавну установу, Скупштина је, након 
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посебног изјашњавања о достављеним програмима рада, донијела закључке којим је 
дала сагласност на програме рада за 2022. годину за јавне установе: 

-  Центар за културу и информисање Фоча (већином гласова), 

-  Јавна здравствена установа Дом здравља Фоча (већином гласова), 

-  Јавна здравствена установа „Апотека Фоча“ Фоча (већином гласова), 
-  Јавна установа Центар за социјални рад Фоча (већином гласова), 

-  Јавна установа Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча (већином гласова), 
-  Јавна установа Туристичка организација Општине Фоча (једногласно). 

 

На Шеснаестој редовној сједници (октобар), Скупштина је разматрала 
годишњи извјештај о раду и пословању Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова 
Змај“ Фоча за 2021/2022. годину и Програм рада ове јавне установе за 2022/2023. 

годину. Након окончане расправе и посебног изјашњавања о предметним 
материјалима, Скупштина је донијела закључке којим је: 

-  усвојила Извјештај о реализацији Годишњег програма рада Јавне установе 
Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за радну 2021/2022. годину (већином гласова), 

- дала сагласност на Годишњи програм рада предшколске установе ЈУ 
Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за радну 2022/2023. годину (већином гласова). 

 

 

18.   Награде  и  признања  Општине  Фоча  

 

Скупштина је спроводила планске активности у вези додјељивања награда и 
признања Општине заслужним појединцима, колективима и другим субјектима. 

У складу са планским активностима, предсједник Скупштине је, дана 24. 

фебруара 2022. године, објавио Позив за достављање приједлога за додјелу награда и 
признања Општине за 2022. годину. 

Достављено је укупно 25 приједлога од стране различитих предлагача, у 
складу са Одлуком о утврђивању награда и признања Општине Фоча („Службени 
гласник Општине Фоча“, број 2/16). 

Начелник Општине је доставио приједлог да се новчана награда додијели 
најбољим студентима и ученицима генерације за школску 2020/21. годину, која се 
односи на образовне установе са подручја Општине: Медицински факултет, 

Богословски факултет, Средњошколски центар, Средња православна богословија, 

Основна школа „Свети Сава“, Основна школа „Веселин Маслеша“ и Основна 
музичка школа. 

На писани допис и захтјев Начелника Општине, наведене образовне установе 
су доставиле своје приједлоге са именима, образложењем и биографијом кандидата, 

тако да је питање избора ученика генерације остављено образовним установама, које 
су о томе одлучивале према својим критеријумима. 

Достављене приједлоге разматрала је Комисија за награде и признања, која је 
одржала три сједнице, након чега је утврдила Приједлог одлуке о додјели награда и 
признања Општине Фоча за 2022. годину, који је достављен Скупштини на 
разматрање и одлучивање. У прилогу овог приједлога одлуке достављен је и 
Извјештај са приједлозима за додјелу награда и признања Општине Фоча за 2022. 

годину, од 18. 4. 2022. године, у којем су обухваћени сви достављени приједлози, као 
и коначан приједлог Комисије за награде и признања, са образложењем. 

Приједлог одлуке о додјели награда и признања Општине Фоча за 2022. 

годину разматран је на Тринаестој редовној сједнци (април). 
У односу на свој достављени приједлог, Комисија за награде и признања је, 

на својој сједници, у паузи рада Скупштине, разматрала приједлог одборника 
Гордана Мастила и допунила свој приједлог са једним именом за додјелу 
захвалнице. 
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Након окончане расправе и посебног изјашњавања о сваком од достављених 
приједлога, за сваку врсту награде, Скупштина је, једногласно, донијела Одлуку о 
додјели награда и признања Општине Фоча за 2022. годину, којом су награђена 
сљедећа лица. 

 

1)  ЗАХВАЛНИЦА  ОПШТИНЕ  ФОЧА: 
1.  ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА БОЛНИЦА  

ФОЧА, за посебан допринос у здравственој заштити и пружању здравствених услуга 
у условима епидемије вируса Covid – 19, 

2.  ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ДОМ ЗДРАВЉА ФОЧА, за посебан 
допринос у здравственој заштити и пружању здравствених услуга у условима 
епидемије вируса Covid – 19, 

3. ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО 

ЗДРАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ФОЧА, за посебан 
допринос у здравственој заштити у условима епидемије вируса Covid – 19, 

4.  АНГИО  ТИМ Универзитетске болнице Фоча, на челу са др Срђаном 

Поповићем, за допринос у савременом лијечењу болести срца, афирмацији и 
позитивној промоцији Универзитетске болнице Фоча и Општине Фоча, 

5.  Проф. др ДЕЈАН БОКОЊИЋ, за посебан допринос у увођењу нових 
студијских програма и афирмацији Медицинског факултета Фоча, као и стварању 
позитивног имиџа Општине Фоча, 

6.  Примаријус др КРСТО ЧАНЧАР, за дугогодишњи рад и допринос у 
области медицине и здравствене заштите, 

7.  Примаријус  др  КОСТА  СУПИЋ, за дугогодишњи рад и допринос у 
области медицине и здравствене заштите, 

8.  Др НЕБОЈША ЧАНЧАР, постхумно, за посебан допринос у пружању 
здравствених услуга, исказану солидарност и дугогодиши рад у лијечењу пацијената, 

9. ЗОРАН СМРЕКИЋ, постхумно, за посебан допринос у пружању 
здравствених услуга, исказану солидарност и дугогодиши рад у спортским 
колективима у области спортске медицине, 

10.  ДРАГАН ЂОРЂЕВИЋ, за посебан допринос и учешће у реализацији 
пројеката електрификације, изградње и реконструкције електричне мреже на 
подручју општине Фоча, 

11. МИЛИЦА ШКИПИНА, за остварене изузетне резултате у области 
образовања у току студија, 

12.  РАДИВОЈЕ РАДОВИЋ, за посебан допринос и иноваторство у области 
аутомеханике, у вези конструкције и израде теренског моторног возила. 

 

2)  НОВЧАНА  НАГРАДА – диплома, са новчаном наградом у износу од 
500,00 КМ: 

1.  УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „МИЉЕВИНА“ МИЉЕВИНА, за учешће и 
допринос у хуманитарним акцијама и реализацију пројеката од важности за локалну 
заједницу, 

2.  МИХАИЛО МИЛИКИЋ, за посебан допринос и стваралаштво у изради 
уџбеника као наставног средства у области образовања, 

3.  РАТКО  РАДОВИЋ, за значајан допринос у хуманитарном и волонтерском 
раду и спасавању људи и имовине, 

4.  ИСИДОРА АРСЕНОВИЋ, најбољи студент из општине Фоча за успјех 
остварен током студија за академску 2020/2021. годину, 

5.  БОЈАНА  ЧОЈИЋ, најбољи студент Универзитета у Источном Сарајеву – 

на Пољопривредном факултету за академску 2020/2021. годину, 

6.  НИКОЛА  КОСЈЕРИНА, најбољи студент Медицинског факултета Фоча за 
академску 2020/2021 годину, 
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7.  ДАРКО  КРСМАН, најбољи студент Православног богословског факултета 
„Свети Василије Острошки“ Фоча за академску 2020/2021. годину, 

8.  ДИМИТРИЈЕ  ДОБРОТА, најбољи ученик Јавне установе Средњошколски 
центар Фоча за школску 2020/2021. годину, 

9. ГОРАН БРБОРИЋ, најбољи ученик Српске православне богословије 

„Свети Петар Дабробосански“ Фоча за школску 2020/2021. годину, 

10.  НИНА ФИЛИПОВИЋ, најбољи ученик Јавне установе Основна школа 
„Свети Сава“ Фоча за школску 2020/2021. годину, 

11. ЈЕЛЕНА МАНДИЋ, најбољи ученик Јавне установе Основна школа 
„Веселин Маслеша“ Фоча и Јавне установе Основна музичка школа Фоча за школску 
2020/2021. годину. 

 

 

19.   Остале  одлуке  Скупштине 

 

Уважавајући овлашћења и надлежности за одлучивање и креирање политике 
Општине и у другим областима привредног и друштвено-политичког живота и 
локалне самоуправе, Скупштина је, након разматрања приједлога одлука, донијела 
сљедеће одлуке: 

-  Одлука о изградњи вишепородичног стамбеног објекта за младе брачне 
парове у насељу Доње Поље, у Фочи (Тринаеста редовна сједница, април, 
једногласно), 

-  Одлука о изградњи „Дома за старија лица“ у Фочи (Тринаеста редовна 
сједница, април, једногласно), 

-  Одлука о планирању и обезбјеђењу средстава за суфинансирање партерног 
уређења Храма Светог Саве у Фочи (Тринаеста редовна сједница, април, 
једногласно), 

-  Одлука о пословним зградама, пословним просторијама и гаражама у 
својини Општине Фоча (Тринаеста редовна сједница, април, једногласно), 

-  Одлука о условима организовања, начину коришћења и наплате паркирања 
на јавним паркиралиштима на подручју општине Фоча (Тринаеста редовна сједница, 

април, већином гласова), 
-  Одлука о усклађивању организовања и пословања Српске централне 

библиотеке „Просвјета“ Фоча (Тринаеста редовна сједница, април, једногласно), 
-  Одлука о допуни Одлуке о пословним зградама, пословним просторијама и 

гаражама у својини Општине Фоча (Шеснаеста редовна сједница, октобар, 
једногласно), 

-  Одлука о измјени Одлуке о условима организовања, начину коришћења и 
наплате паркирања на јавним паркиралиштима на подручју општине Фоча 
(Осамнаеста редовна сједница, децембар, једногласно), 

-  Одлука о отпису ненаплативих потраживања Општине Фоча са 30. 11. 2022. 
године (Осамнаеста редовна сједница, децембар, једногласно), којом су отписана 
потраживања Општине за 12 дужника, физичких и правних лица, по основу 
комуналне накнаде, у укупном износу од 332,52 KM и таксе за ватрогаство, у 
укупном износу од 217,50 KM. 

 

 

20.   Народна  скупштина  РС,  Влада  РС,  Централна  изборна  комисија  
БиХ  и  остали  државни  органи 

 

У току 2022. године Скупштина је, према указаним потребама, остваривала 
одређену сарадњу и преписку са Народном скупштином Републике Српске, Владом 
Републике Српске, Савјетом министара Босне и Херцеговине, ресорним 
министарствима, као и другим органима, службама и радним тијелима вишег 
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степена надлежности, с којим је остварена одговарајућа кореспонденција и преписка 
у вези достављања одговарајућих одлука и закључака Скупштине, ради упознавања 
са њиховим садржајем и њихове реализације. 

 

Скупштина је остварила комуникацију са Централном изборном комисијом 
Босне и Херцеговине у вези рјешавања одређених статусних питања одборника, као 
што су:  

-  престанак мандата одборника Скупштине, по разним основима (Радмил 
Марић и Огњен Бодирога), 

-  додјела замјенског мандата сљедећем квалификованом кандидату са листе 
политичког субјекта, као новом одборнику Скупштине (Мирослав Ристановић и 
Бранка Драгичевић). 

 

 

21.   Извјештај  о  раду  и  Програм  рада  Начелника  Општине  Фоча 

 

Скупштина је разматрала извјештаје о раду и програм рада Начелника 
Општине. 

Након спроведене расправе и разматрања достављених материјала, 
Скупштина је донијела закључке којим је усвојила сљедеће акте: 

-  Извјештај о раду Начелника Општине Фоча за 2021. годину (Дванаеста 
редовна сједница, март, већином гласова), 

-  Програм рада Начелника Општине Фоча за 2022. годину (Дванаеста 
редовна сједница, март, већином гласова), 

-  Извјештај Начелника Општине о раду у органима предузећа која обављају 
комуналне дјелатности за 2021. годину (Четрнаеста редовна сједница, јун, већином 
гласова). 

 

 

22.   Оглашавање  упражњених  позиција,  избори  и  именовања 

 

У оквиру овлашћења и надлежности за избор и именовање, односно 
разрјешење, Скупштина је спроводила одређене радње и активности и доносила 
одговарајуће акте који се односе на сљедеће позиције: 

а)  оглашавање упражњених позиција, 
б)  функционери Општине, 

в)  стална радна тијела Скупштине, 
г)  повремена радна тијела Скупштине, 
д)  руководећи општински службеници Општинске управе, 
ђ)  директори јавних установа чији је оснивач Општина, 

е)  чланови управних одбора јавних установа чији је оснивач Општина, 

ж)  чланови школских одбора јавних образовних установа, 
з)  друге позиције. 
 

а)   Оглашавање  упражњених  позиција 

 

За потребе оглашавања упражњених позиција, Скупштина је донијела 
сљедеће акте: 

-  Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање начелника 

Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију Општинске управе 

Општине Фоча (Дванаеста редовна сједница, март, једногласно), 
-  Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова 

Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча (Тринаеста редовна сједница, 
март, једногласно). 
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б)   Функционери  Општине  Фоча 

 

У току 2022. године Скупштина није била у прилици да одлучује о промјени 
статусних питања функционера Општине, тако да су функционери, који су изабрани 
у поступку конституисања Скупштине, у континуитету обављали своје функције. 

-  СРЂАН  ДРАШКОВИЋ, предсједник Скупштине, одборник ДЕМОС-а,  
-  ДЕЈАН  ПАВЛОВИЋ, потпредсједник Скупштине, одборник СНСД-а, 
-  ВЕСНА  РАШЕВИЋ, замјеница Начелника Општине. 

 

 

в)   Стална  радна  тијела  Скупштине 

 

На Шеснаестој редовној сједници (октобар), након разматрања питања 
разјешења и избора чланова сталних радних тијела Скупштине, на приједлог 
Комисије за избор и именовање, Скупштина је донијела рјешења којим је извршила 
разрјешење сљедећих чланова сталних радних тијела: 

1)  РАДМИЛ  МАРИЋ разријешен је дужности члана Комисије за избор и 
именовање, по основу престанка мандата одборника у Скупштини (једногласно), 

2)  РАДМИЛ  МАРИЋ разријешен је дужности члана Одбора за здравље, по 
основу престанка мандата одборника у Скупштини (једногласно). 

На приједлог Комисије за избор и именовање, Скупштина је донијела 
рјешења којим је извршила избор и попуну упражњених позиција у сталним радним 
тијелима: 

1) МИРОСЛАВ РИСТАНОВИЋ, одборник у Скупштини, изабран је на 
упражњену позицију члана Комисије за избор и именовање, на период трајања 
мандата Скупштине, која је извршила овај избор (једногласно), 

2)  МИРОСЛАВ  РИСТАНОВИЋ, одборник у Скупштини, изабран је на 
упражњену позицију члана Одбора за здравље, на период трајања мандата 
Скупштине, која је извршила овај избор (једногласно). 

 

На Осамнаестој редовној сједници (децембар), након разматрања питања 
разјешења и избора једног члана Комисије за праћење статуса пензионера, као 
сталног радног тијела Скупштине, на приједлог Комисије за избор и именовање, 
Скупштина је донијела сљедећа рјешења: 

1)  РАДОЈИЦА  МЛАЂЕНОВИЋ разријешен је дужности члана Комисије за 
за праћење статуса пензионера, по основу наступа смрти (једногласно), 

2)  ЧЕДОМИР  САРИЋ изабран је на упражњену позицију члана Комисије за 
за праћење статуса пензионера, на период трајања мандата Скупштине, која је 
извршила овај избор (већином гласова). 

 

 

г)   Повремена  радна  тијела  Скупштине 

 

На Тринаестој редовној сједници (април), на Приједлог Комисије за избор и 
именовање, Скупштина је, већином гласова, донијела Рјешење о именовању 
Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за 
жалбе Општинске управе Општине Фоча, у саставу: 

-  Рада Крнојелац, предсједник, 
-  Младен Матовић, члан, 
-  Ранко Шаран, члан, 
-  Љубиша Ивановић, члан, 
-  Владимир Ивановић, члан. 
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д)   Руководећи  општински  службеници  Општинске  управе 

 

На Једанаестој редовној сједници (јануар), у оквиру јединствене тачке 
дневног реда, на приједлог Начелника Општине, Скупштина је донијела сљедећа 
рјешења:  

-  МЛАДЕН  ПИПОВИЋ, дипломирани инжињер пољопривреде, разријешен 
је дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију из 
састава Општинске управе, по основу писане оставке (једногласно), 

- ЗОРАН КРУНИЋ, дипломирани инжињер пољопривреде, службеник 
Општинске управе, именован је за вршиоца дужности начелника Одјељења за 
инспекцијске послове и комуналну полицију из састава Општинске управе 

(једногласно). 
 

На Тринаестој редовној сједници (април), у оквиру јединствене тачке дневног 
реда, након спроведеног јавног конкурса, на којем је био пријављен један кандидат, 
на приједлог конкурсне Комисије за избор и Начелника Општине, Скупштина је 
донијела сљедећа рјешења: 

-  ЗОРАН  КРУНИЋ, дипломирани инжињер пољопривреде, разрјешава се 
дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове и 
комуналну полицију из састава Општинске управе, по основу истека времена на које 
је извршено именовање (једногласно), 

-  ЗОРАН  КРУНИЋ, дипломирани инжињер пољопривреде, именује се за 
начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију из састава 
Општинске управе, на вријеме трајања мандата сазива Скупштине која је извршила 
ово именовање (једногласно). 

 

 

ђ)   Директори  јавних  установа  чији  је  оснивач  Општина  Фоча 

 

На Дванаестој редовној сједници (март), на приједлог Комисије за избор и 
именовање, поступајући у оквиру посебних тачака дневног реда, Скупштина је 
донијела рјешења којим је разријешила вршиоце дужности директора јавних 
установа чији је оснивач Општина, по основу истека мандата, и то: 

-  ИВАН ВИДОЈЕВИЋ, доктор стоматологије, разријешен је дужности 
вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча, по 

основу истека мандата (једногласно), 
-  ВЛАДИМИР ПАНТОВИЋ, професор српског језика и књижевности, 

разријешен је дужности вршиоца дужности директора Центра за културу и 
информисање Фоча, по основу истека мандата (једногласно), 

- СНЕЖАНА ГОЛИЈАНИН, професор специјалне едукације и 
рехабилитације, разријешена је дужности вршиоца дужности директора Јавне 
установе Центар за социјални рад Фоча, по основу истека мандата (једногласно), 

-  БРАНКА  КОВАЧЕВИЋ, дипломирани правник, разријешена је дужности 
вршиоца дужности директора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча, по 
основу писане оставке (једногласно), 

-  СЛАЂАНА  ВЛАДИЧИЋ, професор разредне наставе, разријешена је 
дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова 
Змај“ Фоча, по основу истека мандата (једногласно). 

 

На истој сједници, након разрјешења вршилаца дужности, на приједлог 
конкурсне Комисије за избор, поступајући у оквиру посебних тачака дневног реда, 
Скупштина је донијела рјешења којим је извршила именовање директора јавних 
установа чији је оснивач Општина, након спроведеног јавног конкурса, и то: 
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-  ГОРАНКА  МИТРОВИЋ, дипломирани фармацеут са лиценцом магистра 
фармације, именована је за директора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ 

Фоча (једногласно), 
-  СЛАВИЦА ФИЛИПОВИЋ, професор српске књижевности и језика, 

именована је за директора Центра за културу и информисање Фоча (једногласно), 
- СНЕЖАНА ГОЛИЈАНИН, професор специјалне едукације и 

рехабилитације, именована је за директора Јавне установе Центар за социјални рад 
Фоча (једногласно), 

-  ДУШАНКА  СТАНКОВИЋ, професор општенародне одбране, именована је 
за директора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча (једногласно), 

-  СЛАЂАНА  ВЛАДИЧИЋ, професор разредне наставе, именована је за 
директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча (једногласно). 

 

 

е)  Чланови  управних  одбора  јавних  установа  чији  је  оснивач  
Општина  Фоча 

 

На Једанаестој редовној сједници (јануар), Скупштина је, због сродности 
материје, водила јединствену расправу у вези разрјешења чланова по основу истека 
мандата и избора и именовања чланова управних одбора јавних установа чији је 
оснивач Општина и то: Центар за културу и информисање Фоча, Јавна установа 
Центар за социјални рад Фоча и Јавна здравствена установа „Апотека Фоча“ Фоча. 

Након спроведене јединствене расправе, Скупштина је, након посебног 
изјашњавања о сваком приједлогу, донијела рјешења којим су разријешени чланови 
управних одбора јавних установа чији је оснивач Општина, и то: 

-  Разријешени су дужности чланови Управног одбора Центар за културу и 
информисање Фоча, у саставу: Миленко Хаџивуковић, Милена Ковач и Адмир 
Борчак, по основу истека трајања мандата (једногласно), 

-  Разријешени су дужности чланови Управног одбора Јавне установе Центар 
за социјални рад Фоча, у саставу: Јелена Чанчар, Василије Вуковић и Дана 
Трифковић, по основу истека трајања мандата (једногласно), 

-  Разријешени су дужности вршиоци дужности чланова Управног одбора 

Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча, у саставу: Сенка Милић, 
Николина Дукић и Весна Бодирога, по основу истека трајања мандата (једногласно). 

 

На истој сједници, након спроведене јединствене расправе, поступајући након 
спроведеног јавног конкурса, на приједлог Начелника Општине, Скупштина је, 
након посебног изјашњавања о сваком приједлогу, донијела рјешења којим је 
извршила именовање чланова управних одбора јавних установа чији је оснивач 
Општина, и то:  

-  Именовани су чланови Управног одбора Центар за културу и информисање 
Фоча у саставу: СПАСОЈЕ ЈОЈИЋ,  ГОРАН ДАМЈАНОВИЋ  и  РАДОШ РАДОВИЋ, 

на период трајања мандата од четири године (већином гласова), 
-  Именовани су чланови Управног одбора Јавне установе Центар за 

социјални рад Фоча, у саставу: ЈЕЛЕНА ЧАНЧАР,  АЛЕКСАНДАР ПЉЕВАЉЧИЋ и 

БОРИС ЦИЦОВИЋ, на период трајања мандата од четири године (већином гласова), 
-  Именовани су чланови Управног одбора Јавне здравствене установе 

„Апотека Фоча“ Фоча, у саставу: СЕНКА МИЛИЋ, НИКОЛИНА ДУКИЋ и 

ЈАСМИНА ДАВИДОВИЋ, на период трајања мандата од четири године (већином 
гласова). 

 

На Дванаестој редовној сједници (март), на приједлог Комисије за избор и 
именовање, поступајући у оквиру посебних тачака дневног реда, Скупштина је 
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донијела рјешења којим је разријешила вршиоце дужности чланова управних одбора 
јавних установа чији је оснивач Општина, по основу истека мандата и избора, и то: 

-  Разријешени су дужности вршиоци дужности чланова Управног одбора 
Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча, у саставу: Владимир Кулић, 
Брана Стаковић и Раденко Лазовић, по основу истека трајања мандата (једногласно), 

-  Разријешени су дужности вршиоци дужности чланова Управног одбора 
Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча, у саставу: Ђорђе Вуковић, Марина 
Достић и Радош Радовић, по основу истека трајања мандата (једногласно). 

 

На истој сједници, након разрјешења вршилаца дужности, на приједлог 
Начелника Општине, поступајући у оквиру посебних тачака дневног реда, 
Скупштина је донијела рјешења којим је извршила именовање чланова управних 
одбора јавних установа чији је оснивач Општина, након спроведеног јавног 
конкурса, и то: 

-  Именовани су чланови Управног одбора Центар за културу и информисање 
Фоча у саставу: СПАСОЈЕ ЈОЈИЋ,  ГОРАН ДАМЈАНОВИЋ  и  РАДОШ РАДОВИЋ, 
на период трајања мандата од четири године (већином гласова), 

-  Именовани су чланови Управног одбора Јавне установе Туристичка 
организација Општине Фоча, у саставу: РАДЕНКО ЛАЗОВИЋ, СЛОБОДАНКА 

МАРКОВИЋ и ОЛИВЕРА СТОЈКОВИЋ, на период трајања мандата од четири 
године (једногласно), 

-  Именовани су чланови Управног одбора Јавне установе Музеј „Стара 
Херцеговина“ Фоча, у саставу: ГОРАН МИЛИЋ, МИЛАН ТРИВУН и МИЛОШ 
РАДОВИЋ, на период трајања мандата од четири године (једногласно). 

 

 

ж)  Чланови  школских  одбора  јавних  образовних  установа 

 

На Тринаестој редовној сједници (април), Скупштина је разматрала питање 
избора и именовања једног члана Школског одбора Јавне установе Основна школа 
„Веселин Маслеша“ Фоча у име Општине, као јединице локалне самоуправе. 

На приједлог Комисије за избор и именовање, Скупштина је донијела 
рјешење којим је за члана Школског одбора Јавне установе Основна школа „Веселин 
Маслеша“ Фоча, у име јединице локалне самоуправе, изабран ВЛАДО  СИМОВИЋ, 
дипломирани инжињер шумарства ВСС, из Фоче (једногласно). 

 

На Петнаестој редовној сједници (јул), Скупштина је разматрала питање 
избора и именовања једног члана Школског одбора Јавне установе Основна музичка 
школа Фоча, у име Општине, као јединице локалне самоуправе. 

На приједлог Комисије за избор и именовање, Скупштина је донијела 
рјешење којим је за члана Школског одбора Јавне установе Основна музичка школа 
Фоча, испред Општине, као јединице локалне самоуправе, изабран БОРИСЛАВ  
БЈЕЛОГРЛИЋ, из Фоче, ВСС (једногласно). 

 

 

з)   Друге  позиције 

 

На Једанаестој редовној сједници (јануар), у складу са Одлуком о 
мртвозорству на подручју општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 
6/17), на приједлог ЈЗУ Дом здравља Фоча, Скупштина је, једногласно, донијела 
Рјешење о именовању мртвозорника на подручју општине Фоча, којим су, за 
утврђивање узрока и времена смрти за лица умрла ван здравствене установе 
природним или насилним путем, именовани доктори медицине – мртвозорници:  
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-  др  СУЗАНА  ЛУЧИЋ  ДАВИДОВИЋ,  

-  др  ГОРАНКА  ПЕТКОВИЋ и  
-  др  ВЕЛИМИРКА  РАШЕВИЋ. 

 

На Дванаестој редовној сједници (март), у предмету одлучивања о избору и 
именовању руководилаца пословних јединица које раде и послују у саставу ЈЗУ 
„Апотека Фоча“ Фоча, поступајући у оквиру посебних тачака дневног реда, 
Скупштина је донијела сљедећа рјешења: 

- СНЕЖАНА МАЛИШ, магистар фармације, именује се за руководиоца 
Пословне јединице Апотека „Фоча 2“ Фоча, која ради и послује у саставу Јавне 
здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча (једногласно), 

-  ГОРАНКА МИТРОВИЋ, магистар фармације, именује се за руководиоца 
Пословне јединице Апотека „Чајниче“ Чајниче, која ради и послује у саставу Јавне 
здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча (једногласно). 

 

На Петнаестој редовној сједници (јул), Скупштина је разматрала питање 
разрјешење чланова Одбора за жалбе Општинске управе по основу истека мандата, 
као и избора и именовање чланова Одбора за жалбе у новом мандату, након 
спроведеног јавног конкурса. 

Скупштина је, једногласно, донијела рјешење којим су разријешени чланови 
Одбора за жалбе Општинске управе, по основу истека мандата, у саставу и својству: 

1.  МИЛАДИН  ЋАЛАСАН, предсједник, 
2.  МИЛАДИН  РУДИНАЦ, члан и 

3.  МИЛЕНКО  МИЛАНОВИЋ, члан. 
 

У оквиру исте тачке дневног реда, подтачка 2), након изјашњавања о 
појединачним предложеним кандидатима, према ранг листи коју је предложила 
конкурсна Комисија за избор, Скупштина је донијела рјешења којим је именовала 
чланове Одбора за жалбе Општинске управе у новом мандату, у саставу: 

1.  МИЛАДИН  ЋАЛАСАН (већином гласова), 
2.  МИЛАДИН  РУДИНАЦ (једногласно), 
3.  МИЛЕНКО  МИЛАНОВИЋ (једногласно). 
У оквиру исте подтачке дневног реда, након извршеног именовања чланова 

Одбора за жалбе, на пријеглог Комисије за избор за именовање, Скупштина је 
донијела рјешење којим је МИЛАДИН ЋАЛАСАН именован за предсједника 
Одбора за жалбе Општинске управе (већином гласова). 

 

 

23.   Мјесне  заједнице  

 

У оквиру овлашћења и надлежности које се односе на организацију, рад и 
функционисање мјесних заједница на подручју општине Фоча, Скупштина је 
доносила одлуке и разматрала достављене информације. 

На Петнаестој редовној сједници (јул), Скупштина је разматрала 
Информацију о мјесним заједницама на подручју општине Фоча. 

 

 

24.   Извјештаји  

 

Скупштина је вршила оцјену рада и достављених извјештаја о раду органа 

Општине, одјељења и служби из Општинске управе, као и радних тијела из 
различитих области.  
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На Једанаестој редовној сједници (јануар), након разматрања Извјештаја о 
раду Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча за 2021. годину, Скупштина 
је донијела закључак којим је усвојила Извјештај о раду Одбора за жалбе Општинске 
управе Општине Фоча за 2021. годину (једногласно). 

 

На Тринаестој редовној сједници (април), након разматрања годишњих 
извјештаја о стању у области инспекција Општинске управе за 2021. годину, 

Скупштина је, након спроведене јединствене расправе, донијела закључке којим је 
усвојила извјештаје о стању у 2021. години у области сљедећих инспекција, које 
дјелују у саставу Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију: 

-  Инспекција за храну и ветеринарска инспекција (једногласно), 
-  Тржишна инспекција (једногласно), 
-  Урбанистичко-грађевинска инспекција (једногласно), 

-  Водна инспекција (једногласно), 

-  Комунална полиција (једногласно). 
 

На Шеснаестој редовној сједници (октобар), након разматрања извјештаја о 
раду Правобранилаштва Републике Српске за 2021. годину, Скупштина је донијела  
закључке којим је усвојила: 

- Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште 
замјеника правобраниоца у Фочи за 2021. годину (већином гласова), 

- Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште 
замјеника правобраниоца Требиње за 2021. годину (већином гласова). 

 

На Шеснаестој редовној сједници (октобар), разматрани су извјештаји за 
период јануар – јун 2022. године о стању у областима инспекција Општинске управе. 

Након окончане јединствене расправе и посебног изјашњавања о 
достављеним извјештајима, Скупштина је донијела закључке којим је усвојила 
извјештаје за период јануар – јун 2022. године о стању у области инспекција које 
дјелују у саставу Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију: 

-  Инспекција за храну и ветеринарска инспекција (једногласно), 
-  Урбанистичко-грађевинска инспекција (већином гласова), 
-  Водна инспекција (једногласно), 
-  Комунална полиција (једногласно). 
Скупштина није разматрала извјештај о раду Тржишне инспекције, јер у 

извјештајном периоду у саставу Одјељења за инспекцијске послове и комуналну 
полицију није било тржишног инспектора. 

 

Скупштина је разматрала извјештаје секретара Скупштине о престанку и 
додјели мандата одборника у Скупштини, који су били предмет изјашњавања и 
верификације мандата, о чему су донијети закључци: 

- Извјештај о престанку, додјели и прихватању мандата одборника у 
Скупштини Општине Фоча, од 1. 7. 2022. године (Петнаеста редовна сједница, јул, 

једногласно), 
- Извјештај о престанку, додјели и прихватању мандата одборника у 

Скупштини Општине Фоча, од 14. 12. 2022. године (Осамнаеста редовна сједница, 
децембар, једногласно). 

 

 

25.   Информација  о  раду  Скупштине  и  скупштинских  радних  тијела 

 

Стална радна тијела Скупштине су достављала Скупштини писане извјештаје, 
износећи своје ставове о одређеним питањима, која су била предмет разматрања на 
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сједницама радних тијела, а од стране Колегијума су, у приједлогу дневног реда, 

била планирана да се разматрају на сједницама Скупштине.  
Радна тијела Скупштине су у вези одређених питања заузимала одговарајуће 

ставове, дајући сагласности, приједлоге и препоруке, крећући се у оквиру 
предвиђеног дјелокруга рада и надлежности, које су утврђене Пословником 

Скупштине.  

Сви извјештаји радних тијела Скупштине су достављени одборницима, као и 
осталим учесницима Скупштине, као прилог материјала уз позив за одржавање 
сједнице Скупштине. 

 

Скупштина је информисана и о раду других радних тијела, која су подносила 
Скупштини извјештај о раду у оквиру повјерених послова и утврђених задатака. 

 

На Једанаестој редовној сједници Скупштине (јануар), у оквиру посебних 
тачака дневног реда, предмет разматрања су биле: 

- Информација о раду Скупштине Општине Фоча у 2021. години, са 
реализацијом закључака и одборничких иницијатива, 

-  Информација о раду сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча у 
2021. години. 

 

Предсједник Скупштине је, у сарадњи са секретаром Скупштине, наставио са 
дотадашњом праксом у раду и начину обавјештавања јавности о раду Скупштине, 
тако да су на сајту Општине, у дијелу који се односи на Скупштину, објављени: 

-  позиви за одржавање сједнице Скупштине, 
- сви акти Скупштине који су донијети на сједницама Скупштине, у А4 

формату, у идентичном облику у којем су потписани, овјерени и архивирани, 
-  „Службени гласници Општине Фоча“, којих је у 2022. години било 13, у 

којим су објављени сви акти Скупштине, као и одговарајући акти Начелника 
Општине, 

-  Регистар аката органа Општине Фоча објављених у „Службеном гласнику 
Општине Фоча“ у 2022. години, који је редовно ажуриран након израде и 
објављивања „Службеног гласника Општине Фоча“. 

 

Након одржавања Четврте редовне сједнице (март 2021. године), уз акте који 
су донијети на сједници Скупштине, на званичном сајту Општине – Скупштине 
објављен је и тонски снимак са одржане сједнице Скупштине, који је остајао до 
одржавања наредне сједнице Скупштине. Ова пракса практикована је и у 2022,. 
години. 

 

На званичном сајту Општине, односно Скупштине, објављен је састав 
Скупштине, са фотографијама и основним подацима одборника.  

 

На основу прихваћених иницијатива одборника из 2021. године, на званичном 
сајту Општине – Скупштине објављени су: 

-  радни материјали за сједнице Скупштине (од Четврте редовне сједнице, 

март 2021. године), 
- записници са сједница Скупштине, након усвајања, техничке обраде, 

потписивања, овјере и архивирања (од Девете редовне сједнице, децембар 2021. 
године), при чему су објављени сви записници са сједница из актуелног сазива 
Скупштине.  

Ова пракса практикована је без изузетка и у 2022. години.  
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26.   Информације  

 

Скупштина је, у оквиру посебних тачака дневног реда, разматрала 
информације о стању из различитих области привредног и друштвено-политичког 
живота и материјално-социјалном положају одређених категорија становништва. 

Информације су разматране у писаној форми. 

Након окончане расправе о предметној информацији, предсједник Скупштине 
је констатовао да је Скупштина упозната са информацијом о стању у одређеној 
области, која је била предмет разматрања. 

У одређеним случајевима, према указаним потребама, Скупштина је донијела 
одговарајуће закључке, који су предмет посебног разматрања у Информацији. 

 

На сједницама Скупштине разматране су сљедеће информације, према 
прегледу назива информације, редног броја и мјесеца одржавања редовне сједнице: 

- Информација о стању рјешавања управних предмета у 2021. години 
(Дванаеста редовна сједница, март), 

- Информација о положају расељених лица, повратника и корисника 
алтернативног смјештаја на подручју општине Фоча (Дванаеста редовна сједница, 
март), 

- Информација о реализацији иницијатива одборника (Тринаеста редовна 
сједница, април), 

- Информација о кредитном задужењу Општине Фоча (Четрнаеста редовна 
сједница, јун), 

- Информација о стању безбједности на подручју општине Фоча за 2021. 

годину (Четрнаеста редовна сједница, јун), 

- Информација о стању и финансијском пословању предузећа у области 
водоснабдијевања (Четрнаеста редовна сједница, јун), 

- Информација о стању и финансијском пословању предузећа у области 
комуналних услуга (Четрнаеста редовна сједница, јун), 

- Информација о стању у области привреде на подручју општине Фоча 
(Четрнаеста редовна сједница, јун), 

-  Информација о наплати пореза на непокретности на подручју општине 
Фоча (Четрнаеста редовна сједница, јун), 

-  Информација о раду Општинске организације Црвени крст Фоча за 2021. 
годину (Петнаеста редовна сједница, јул), 

-  Информација о стању запослености на подручју општине Фоча (Петнаеста 
редовна сједница, јул), 

- Информација о раду спортских клубова са подручја општине Фоча 

(Петнаеста редовна сједница, јул), 
-  Информација о активностима удружења грађана и невладиних организација 

са подручја општине Фоча у 2021. години (Петнаеста редовна сједница, јул), 
-  Информација о стању у области борачко-инвалидске заштите на подручју 

општине Фоча (Петнаеста редовна сједница, јул), 

- Информација о материјалном, здравственом и стамбеном положају 
пензионера општине Фоча (Петнаеста редовна сједница, јул), 

-  Информација о стању у области насиља у породици на подручју општине 
Фоча (Петнаеста редовна сједница, јул), 

-  Информација о мјесним заједницама на подручју општине Фоча (Петнаеста 
редовна сједница, јул), 

- Информација о стању у области шумарства и дрвопрераде (Петнаеста 
редовна сједница, јул), 

-  Информација о стању у области лова и риболова на подручју општине Фоча 
(Петнаеста редовна сједница, јул), 
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- Информација о стању у области културе на подручју општине Фоча 

(Петнаеста редовна сједница, јул), 
- Информација о стању у области заштите животне средине на подручју 

општине Фоча (Петнаеста редовна сједница, јул), 
-  Информација о стању у области цивилне заштите и заштите од пожара на 

подручју општине Фоча (Петнаеста редовна сједница, јул), 
-  Информација о квалитету воде за пиће на подручју општине Фоча за период 

јануар – јун 2022. године (Петнаеста редовна сједница, јул), 
-  Информација о стању и остваривању сарадње са вјерским заједницама на 

подручју општине Фоча (Петнаеста редовна сједница, јул), 
-  Информација о стању у области здравствене заштите на подручју општине 

Фоча (Петнаеста редовна сједница, јул), 
-  Информација о стању у области социјалне и дјечје заштите на подручју 

општине Фоча (Петнаеста редовна сједница, јул), 
-  Информација о стању у области образовања, са освртом на упис ученика у 

први разред основне и средње школе у школској 2022/2023. години на подручју 
општине Фоча (Шеснаеста редовна сједница, октобар), 

- Информација о реализацији иницијатива одборника (Шеснаеста редовна 
сједница, октобар), 

- Информација о реализацији Стратегије интегрисаног руралног развоја 
општине Фоча за 2022. годину (Седамнаеста редовна сједница, новембар), 

-  Информација о стању безбједности на подручју општине Фоча за период 
јануар – јун 2022. године (Осамнаеста редовна сједница, децембар), 

-  Информација о стању у области туризма на подручју општине Фоча у 2022. 
години (Осамнаеста редовна сједница, децембар), у вези које је, на приједлог Клуба 
одборника Српске демократске странке, једногласно, донијет закључак који се 
односи на поставку Музеја битке на Сутјесци из састава Јавне установе Национални 
парк „Сутјеска“ Тјентиште, 

- Информација о стипендирању студената у школској 2021/2022. години 
(Осамнаеста редовна сједница, децембар), 

-  Информација о квалитету воде за пиће на подручју општине Фоча за 2022. 

годину (Осамнаеста редовна сједница, децембар), 
- Информација о реализацији иницијатива одборника (Осамнаеста редовна 

сједница, децембар). 
 

У овом дијелу Информације нису наведене информације које су наведене и 
обрађене у оквиру посебних поглавља, а односе се на рад Скупштине, рад сталних 
радних тијела, реализацију закључака Скупштине и реализацију иницијатива 
одборника. 

 

 

27.   Записници  са  одржаних  сједница  Скупштине 

 

Скупштина је, након усвајања дневног реда сједнице, као прву тачку дневног 
реда разматрала записник са претходне сједнице. 

Изузетак од наведеног представља Записник са Шеснаесте редовне сједнице 
Скупштине Општине Фоча, од 27. октобра 2022. године, који је разматран на 
Осамнаестој редовној сједници (децембар). 

 

Може се констатовати да је Скупштина усвојила: 

-  Записник са Десете редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 14. 
децембра 2021. године, без расправе и без примједби на текст (Једанаеста редовна 
сједница, јануар, једногласно), 
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-  Записник са Једанаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 31. 

јануара 2022. године, након спроведене расправе и без конкретних примједби на 
текст (Дванаеста редовна сједница, март, једногласно), 

-  Записник са Дванаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 3. 
марта 2022. године, након спроведене расправе, уз примједбе на текст које је дао 
одборник Огњен Бодирога (Тринаеста редовна сједница, април, већином гласова), 

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

априла 2022. године, без расправе и без примједби на текст (Четрнаеста редовна 
сједница, јун, једногласно), 

-  Записник са Четрнаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 7. 
јуна 2022. године, без расправе и без примједби на текст (Петнаеста редовна 
сједница, јул, једногласно), 

-  Записник са Петнаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 21. 
јула 2022. године, без расправе и без примједби на текст (Шеснаеста редовна 
сједница, октобар, једногласно),ж 

-  Записник са Шеснаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 27. 
октобра 2022. године, без расправе и без примједби на текст (Осамнаеста редовна 
сједница, децембар, једногласно), 

-  Записник са Седамнаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 
15. новембра 2022. године, без расправе и без примједби на текст (Осамнаеста 
редовна сједница, децембар, једногласно). 

 

Може се констатовати да је Скупштина разматрала записнике са сједница: 
-  без расправе и без примједби на текст записника (11, 14, 15, 16, 17. и 18. 

редовна сједница), 
- након спроведене расправе, у којој су изнијете примједбе на текст 

записника, са захтјевом за његове измјене или допуне, које су прихваћене од стране 
обрађивача и Скупштине (13. редовна сједница), 

- након спроведене расправе, у којој су изнијете примједбе на текст 
записника, са захтјевом за његове измјене или допуне, које нису прихваћене од 
стране обрађивача и Скупштине (13. редовна сједница), 

-  након спроведене расправе, уз коментаре, без конкретних примједби на 
текст записника (12. редовна сједница). 

 

Приликом разматрања записника са Једанаесте редовне сједнице (Дванаеста 
редовна сједница, март), одборник Мирослав Матовић је истакао да је, у оквиру 
расправе о именовању мртвозорника, тражио да се објасни из којих средстава се 
врши плаћање мртвозорника, да ли из гранта од 110.000 КМ који се из буџета 
Општине дозначава Дому здравља или постоји посебан грант за мртвозорство. 

Предсједник Скупштине, Срђан Драшковић, је констатовао да је наведено 
питање одборника Матовића унесено у садржај овог записника, на које се одговор 
може тражити и кроз постављање одборничког питања, тако да на текст записника 
није било конкретних примједби. 

 

Примједбе на записник са Дванаесте редовне сједнице дали су одборници: 

Милорад Костић и Огњен Бодирога. 
Милорад Костић је дао примједбу што у Записнику, на страни 41, послије 

реченице: „Скупштина је наставила са радом у кворуму од 15 присутних одборника“ 

није наведено шта се дешавало у сали и зашто је дошло до прекида сједнице 
Скупштине, шта се дешавало у паузи, јер је приказано другачије стање, па је тражио 
да се то унесе у Записник. 

Огњен Бодирога је истакао да је на страници 41 наведено да је Скупштина 
наставила са радом у 19.15 часова, а  на страници 53 пише да је Скупштина завршила 
са радом у 18.35 часова, што је очигледна грешка и треба да стоји: „у 19.35 часова“. 
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Предсједник Скупштине је образаложио да се у записнику са сједнице 
Скупштине наводи оно што се дешавало у току сједнице, а не у паузи Скупштине. 

Бранимир Радовић, секретар Скупштине, је истакао да у изради сваког 
записника учествују само два лица, и то: Милена Вуковић, стручни сарадник, која 
врши преслушавање тонског снимка и израду нацрта записника, који доставља 
секретару Скупштине, који врши техничку обраду и даје коначну верзију записника, 
што је био случај и са Записником са Дванаесте редовне сједнице.  

Он је образложио да нема потребе да се у записник уноси нешто што се 
дешавала у сали за вријеме скупштинске паузе. О званичном раду Скупштине 
постоји службени тонски снимак, на основу којег се врши састављање записника. О 
свим другим питањима, па тако и о дешавањима на Дванаестој редовној сједници, у 
паузи Скупштине, постоје свједоци и надлежни органи, који ће водити поступак. 

 

Сви записници са сједница Скупштине усвојени су у форми закључка, уз 
наведене примједбе и сугестије, као и налог и обавезу секретара Скупштине да у 
коначном тексту записника са предметне сједнице изврши одговарајуће измјене, 
допуне и корекције у складу са примједбама и утврђеним чињеничним стањем. 

Усвојени записници са сједница Скупштине обрађени су од стране секретара 
Скупштине, у складу са наведеним и прихваћеним примједбама.   

Може се констатовати да су све изнесене и прихваћене примједбе на записник 

са одржане сједнице Скупштине одговарале стварном чињеничном стању, након 
усаглашавања примједби и тонског снимка, о чему су одборници информисани на 
наредној сједници Скупштине у форми информације о реализацији закључака са 
претходне сједнице, у којој је наведен одговарајући извод из усвојеног записника са 
коригованим, коначним текстом. То није био случај у 2021. години када неке 
изнесене примједбе на записник нису одговарале стварном чињеничном стању. 

Усвојени записници су технички обрађени, потписани од стране предсједника 
Скупштине, Срђана Драшковића, и других овлашћених лица која су учествовала у 
његовој изради и обради. 

Записници су овјерени и, као такви, представљају саставни дио архивске 
документације са одржане сједнице Скупштине. 

Записници су објављени на званичном сајту Општине Фоча – Скупштине.  
 

 

28.   Закључци  Скупштине  и  њихова  реализација  

 

На одржаним сједницама, Скупштина је, према указаним потребама, 

доносила закључке, којим је одлучивала или исказивала своје ставове у вези 
одређених питања која су била на дневном реду сједнице. 

Секретар Скупштине је вршио обраду и пратио реализацију донијетих 
закључака, у ком погледу се могу констатовати сљедеће оцјене и чињенице. 

Секретар Скупштине је, одмах по завршетку сједнице, а најкасније у року од 
два дана од завршетка сједнице, вршио техничку обраду донијетих закључака. 

Сви закључци су унијети у записник са предметне сједнице Скупштине. 
Закључци у којима је Скупштина у вези одређених питања изражавала своје 

ставове и мишљења, давала приједлоге, сугестије или налоге, урађени су у форми 
посебног акта, евидентираног у дјеловодном протоколу аката Скупштине. 

Закључци су умножени у довољном броју примјерака, овјерени и достављени 
надлежним органима и функционерима Општине, одјељењима и службама из 
састава Општинске управе, јавним установама и предузећима чији је оснивач 
Општина, као и другим релевантним субјектима који су именовани или наведени у 
закључку, односно на које се односио предметни закључак, у циљу упознавања с 
његовим садржајем или његове реализације. 
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Према указаним потребама, закључци су достављани и трећим лицима или на 
захтјев заинтересованих странака. 

Закључци су, у правилу, као и сви други акти Скупштине, објављени у 
„Службеном гласнику Општине Фоча“. 

Закључци који су рађени у форми посебног акта објављени су и у оквиру сета 
аката Скупштине са редовне сједнице, који су објављени за интернет страници 
Општине – Скупштине.   

Изузетак су представљали закључци искључиво техничке природе који су се 
односили на питања организације и рада Скупштине и одржавања сједнице за које 
није било потребе да буду обрађени у форми посебног акта, па нису ни могли бити 
предмет објављивања. 

 

Закључци који су се односили на усвајање записника са сједнице Скупштине 
реализовани су на начин да је секретар Скупштине, у складу с налогом и садржајем 
закључка, а на основу члана 159. Пословника Скупштине, израдио коначан текст 
записника, који је потписан од стране предсједника Скупштине, секретара 
Скупштине и општинског службеника који је учествовао у изради записника, а затим 
овјерен и архивиран као саставни дио документације са сједнице Скупштине. 

 

Секретар Скупштине је за сваку наредну сједницу израђивао информацију о 
реализацији донијетих закључака са претходне сједнице, која је уобичајено 
разматрана у оквиру друге тачке дневног реда сваке редовне сједнице. 

О информацији је отварана расправа, уз констатацију да је Скупштина 
упозната са информацијом о реализацији закључака са претходне редовне сједнице. 

 

Увидом у записнике са одржаних сједница, може се констатовати да је 
Скупштина најчешће информисана о реализацији закључака са претходне сједнице 
без вођења расправе и без изнијетих примједби на текст и садржај информације. 

Изузетак од наведеног представља Једанаеста редовна сједница, на којој је у 
вези информације о реализацији закључака вођена расправа. 

 

На Једанаестој редовној сједници (јануар), Информацију о реализацији 
закључака са  Десете редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 14. 12. 2021. 

године коментарисали су одборници: Огњен Бодирога и Миливоје Достић. 
Огњен Бодирога је тражио да се образложи до када је крајњи рок за 

конкурисање и до када се са пријављеним кандидатима мора обавити интервју у вези 
јавног конкурса за избор и именовање директора јавних установа, од 28. 12. 2021. 
године. 

Миливоје Достић је питао зашто у тексту закључка, који је објављен у 
„Службеном гласнику Општине Фоча“, нису наведени разлози поништавања јавног 
конкурса за директоре три јавне установе: Центар за културу и информисање, 
Центар за социјални рад и Музеј „Стара Херцеговина“, док су наведени разлози 
једино за поништавање јавног конкурса за директора ЈЗУ „Апотека Фоча“, односно 
због непријављених кандидата. 

Бранимир Радовић, секретар Скупштине је образложио да је разлог за 

поништавање Јавног конкурса за избор и именовање директора јавних установа чији 
је оснивач Општина, за четири јавне установе, представљен у закључку Скупштине 
упућујућом одредбом на начин да је наведен приједлог Комисије за избор, са 
навођењем назива и датума тог акта, чиме се постиже исти ефекат. Ова одредба је 
наведена и у приједлогу закључка, тако да се у том дијелу није ништа мијењало. 

Он је истакао да је Комисија за избор дужна да спроведе поступак за избор 
директора јавне установе, па тако и да обави интервју са пријављеним кандидатима, 
у року од 30 дана од дана затварања Поновног јавног конкурса. 
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Потпунији подаци о реализацији закључака Скупштине обрађени су у 

посебном дијелу Информације, уз навођење и презентацију свих донијетих 
закључака и сазнања о њиховој реализацији. 

 

 

29.   Одборничка  питања 

 

На редовним сједницама Скупштине одборници су имали могућност да 
поставе одборничка питања из различитих области привредног и друштвено-

политичког живота или у вези функционисања локалне самоуправе Општине. 

Ова проблематика је разматрана у двије посебне тачке дневног реда као: 

а)  Одговори на oдборничка питања и  

б)  Одборничка питања. 
Ове тачке дневног реда биле су предмет сваке редовне сједнице, једна иза 

друге, при крају дневног реда сједнице, а прије тачке: „Иницијативе одборника“, у 
чему није било изузетака. 

 

а) У оквиру тачке дневног реда: „Одговори на oдборничка питања“ 

одборници су имали могућност да коментаришу достављене одговоре на постављена 
питања са претходне сједнице Скупштине или да поставе допунска питања. 

Одговори на одборничка питања коментарисани су на редовним сједницама: 

-  Једанаеста редовна сједница, јануар (Татјана Шифорија, Милорад Костић и 
Огњен Бодирога), 

-  Дванаеста редовна сједница, март (Дејан Павловић и Милош Милић), 
-  Тринаеста редовна сједница, април (Татјана Шифорија), 
- Четрнаеста редовна сједница, јун (Милорад Костић, Огњен Бодирога, 

Милош Милић и Татјана Шифорија), 
- Шеснаеста редовна сједница, октобар (Огњен Бодирога и Мирослав 

Авдаловић), 
- Седамнаеста редовна сједница, новембар (Милорад Костић и Милош 

Милић), 
- Осамнаеста редовна сједница, децембар (Татјана Шифорија и Милош 

Милић. 
Изузетак представља Петнаеста редовна сједница (јул), на којој није било 

коментарисања одговори на одборничка питања са Четрнаесте редовне сједнице. 
 

б)  У оквиру тачке дневног реда: „Одборничка питања“, одборници су имали 
могућност да поставе одборничка питања, у складу са Пословником Скупштине. 

Сва одборничка питања су уврштена као обавезан садржај записника са 
предметне редовне сједнице Скупштине. 

Одборничка питања постављали су сљедећи одборници: 
-  Једанаеста редовна сједница, јануар: Милорад Костић, Миомир Бојат, 

Огњен Бодирога, Татјана Шифорија и Никола Вуковић, 
-  Дванаеста редовна сједница, март: Татјана Шифорија, 
- Тринаеста редовна сједница, април: Душан Бодирога, Милорад Костић, 

Огњен Бодирога, Татјана Шифорија и Милош Милић, 

- Четрнаеста редовна сједница, јун: Милорад Костић, Огњен Бодирога, 
Милош Милић и Татјана Шифорија, 

-  Петнаеста редовна сједница, јул: Крсто Ивановић, Татјана Шифорија, 
Огњен Бодирога, Мирослав Матовић, Душан Бодирога и Мирослав Авдаловић, 

- Шеснаеста редовна сједница, октобар: Мирослав Авдаловић, Крсто 
Ивановић, Душан Бодирога, Милорад Костић и Милош Милић, 

-  Седамнаеста редовна сједница, новембар: Милош Милић, Изет Спахић, 
Татјана Шифорија и Крсто Ивановић, 
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-  Осамнаеста редовна сједница, децембар: Милорад Костић, Милош Милић, 
Мирослав Матовић и Татјана Шифорија. 

Може се констатовати да су одборници постављали одборничка питања на 

свакој редовној сједници Скупштине, у чему није било изузетака. 
У табели је наведено појединачно учешће одборника Скупштине у 

постављању одборничких питања, на начин као што слиједи.  
 

Редни 

број О Д Б О Р Н И К 
Одборничка 

питања 

1.  Дејан  Павловић  – 

2.  Радмил  Марић – 

3.  Миомир  Бојат 2 

4.  Никола  Вуковић 1 

5.  Милош  Милић 6 

6.  Милан  Николић  – 

7.  Мирослав  Авдаловић  2 

8.  Татјана  Шифорија 35 

9.  Миливоје  Достић – 

10.  Душан  Бодирога 6 

11.  Огњен  Бодирога 18 

12.  Предраг  Кунарац – 

13.  Милорад  Костић  13 

14.  Мирослав  Матовић 2 

15.  Немања  Лазовић – 

16.  Срђан  Драшковић  – 

17.  Сребренко  Кунарац  – 

18.  Гордан  Мастило – 

19.  Петар  Елез – 

20.  Снежана  Голијанин – 

21.  Хелена  Владичић – 

22.  Драгослав  Станојевић – 

23.  Изет  Спахић 1 

24.  Крсто  Ивановић  5 

25.  Сања  Дракул – 

26.  Мирослав  Ристановић  – 

27.  Бранка  Драгичевић  – 

 С в е г а: 91 

 

Одборничка питања су обрађена у форми посебног обавјештења, које је 
секретар Скупштине састављао у року од најкасније два дана након одржавања 
сједнице Скупштине. 

Обавјештење о садржају одборничких питања израђивано је у више 
примјерака, које је достављано истовремено на осам адреса: Начелнику Општине, 

замјенику Начелника Општине, предсједнику Скупштине, као и свим начелницима 

одјељења из састава Општинске управе, ради упознавања и њихове реализације, 
односно давања или посредовања у добијању одговора на постављена питања. 

У обавјештењу је наведен позив да се одговори на постављена одборничка 
питања доставе секретару Скупштине, до слања скупштинских материјала за 
наредну сједницу Скупштине. 

Према указаној потреби, секретар Скупштине је предузимао потребне радње 
и активности на упознавању релевантних субјеката са одборничким питањима, ради 
благовременог обезбјеђивања одговора на одборничка питања. Сходно предњем, он 
се обраћао одређеним јавним установама и предузећима, као и другим установама, 



47 

 

органима и организацијама, привредним и пословним субјектима који су директно 
именовани у одборничким питањима или су питања била на њих насловљена, 
односно који су оцијењени да могу бити легитимисани као компетентни даваоци 
одговора на одборничка питања. 

Одговори на одборничка питања су умножавани у довољном броју 
примјерака и достављани у прилогу скупштинских материјала, уз позив за 
одржавање наредне сједнице Скупштине или непосредно на сједници. 

Одговори су достављени како одборнику који је поставио одређено питање, 

тако и свим осталим одборницима и другим релевантним учесницима сједнице. 

 

 

30.   Иницијативе  одборника  

 

На редовним сједницама Скупштина је, као сталну тачку дневног реда, 

разматрала: „Иницијативе одборника“. 

Ова тачка је уобичајено разматрана као претпосљедња тачка дневног реда и 
практикована је на свим редовним сједницама Скупштине, у чему није било 
изузетака. 

Иницијативе одборника изјавили су сљедећи одборници: 
- Једанаеста редовна сједница, јануар: Гордан Мастило, Драгослав 

Станојевић, Крсто Ивановић, Татјана Шифорија, Огњен Бодирога, Милош Милић и 
Петар Елез, 

-  Дванаеста редовна сједница, март: Драгослав Станојевић и Милош Милић, 
-  Тринаеста редовна сједница, април: Крсто Ивановић, Драгослав Станојевић, 

Милорад Костић, Огњен Бодирога, Милош Милић и Татјана Шифорија, 
- Четрнаеста редовна сједница, јун: Огњен Бодирога, Никола Вуковић, 

Милош Милић, Немања Лазовић и Петар Елез, 
-  Петнаеста редовна сједница, јул: Татјана Шифорија и Огњен Бодирога, 
-  Шеснаеста редовна сједница, октобар: Татјана Шифорија, Милош Милић, 

Огњен Бодирога и Милорад Костић, 
- Седамнаеста редовна сједница, новембар: Драгослав Станојевић, Душан 

Бодирога, Мирослав Ристановић, Милош Милић и Изет Спахић, 
- Осамнаеста редовна сједница, децембар: Мирослав Ристановић, Татјана 

Шифорија и Милош Милић.  
Може се констатовати да су одборници давали иницијативе на свакој 

редовној сједници Скупштине, у чему није било изузетака.  
 

У табели је наведено појединачно учешће одборника Скупштине у 
подношењу иницијатива одборника, на начин као што слиједи.  

 

Редни 

број О Д Б О Р Н И К 
Иницијативе 
одборника 

1.  Дејан  Павловић  – 

2.  Радмил  Марић – 

3.  Миомир  Бојат – 

4.  Никола  Вуковић 1 

5.  Милош  Милић 9 

6.  Милан  Николић  – 

7.  Мирослав  Авдаловић  – 

8.  Татјана  Шифорија 9 

9.  Миливоје  Достић – 

10.  Душан  Бодирога 2 

11.  Огњен  Бодирога 11 
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12.  Предраг  Кунарац – 

13.  Милорад  Костић 5 

14.  Мирослав  Матовић – 

15.  Немања  Лазовић  1 

16.  Срђан  Драшковић  – 

17.  Сребренко  Кунарац  – 

18.  Гордан  Мастило  1 

19.  Петар  Елез 4 

20.  Снежана  Голијанин  – 

21.  Хелена  Владичић  – 

22.  Драгослав  Станојевић 5 

23.  Изет  Спахић 2 

24.  Крсто  Ивановић  2 

25.  Сања  Дракул – 

26.  Мирослав  Ристановић  2 

27.  Бранка  Драгичевић  – 

  С в е г а: 54 

 

Све иницијативе одборника биле су наведене у садржају записника са 
предметне сједнице Скупштине. 

Одмах након одржавања сједнице, секретар Скупштине је вршио техничку 
обраду иницијатива одборника у форми посебног обавјештења, које је рађено у 
писаној форми, у више примјерака и достављено на осам адреса: Начелнику 
Општине, замјенику Начелника Општине, предсједнику Скупштине и свим 
начелницима одјељења из састава Општинске управе, ради упознавања, њихове 
обраде и реализације. 

 

У складу са Програмом рада Скупштине, реализација иницијатива одборника 
разматрана је у оквиру посебне тачке дневног реда као: Информација о реализацији 
иницијатива одборника. Ова информација рађена је у писаној форми, достављена од 
стране Начелника Општине и Општинске управе, у којој су биле обрађене 
иницијативе одборника са претходних сједница Скупштине.  

Информација о реализацији иницијатива одборника разматрана је на 
сљедећим сједницама: 

-  Тринаеста редовна сједница (април), 

-  Шеснаеста редовна сједница (октобар), 
-  Осамнаеста редовна сједница (децембар). 
На Тринаестој редовној сједници (април), одговоре на иницијативе одборника 

коментарисали су одборници: Милорад Костић, Татјана Шифорија, Огњен Бодирога 
и Милош Милић. 

На Шеснаестој редовној сједници (октобар), одговоре на иницијативе 

одборника коментарисали су одборници: Милош Милић и Милорад Костић. 
На Осамнаестој редовној сједници (децембар), одговоре на иницијативе 

одборника коментарисали су одборници: Милорад Костић и Татјана Шифорија. 
 

Иницијативе одборника су предмет посебне обраде у Информацији. 
 

 

31.   Информисање  Скупштине  о  текућим  питањима  

 

На свим редовним сједницама Скупштина је, као посљедњу тачку дневног 
реда, разматрала: „Текућа питања“. 
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У оквиру ове тачке Скупштина је информисана о разним актуелним 
питањима која нису била предвиђена као посебне тачке дневног реда, а која су 
најчешће постављана од стране одборника, предсједника Скупштине, као и путем 
поднесака заинтересованих странака или је постојала потреба рјешавања одређених 
техничких питања у раду и функционисању Скупштине. 

Ови поднесци умножавани су у довољном броју примјерака и достављени 

одборницима и осталим учесницима Скупштине на упознавање и реализацију или је 
о њима предсједник Скупштине, Срђан Драшковић, усмено упознао одборнике 
читањем садржаја њиховог текста, односно изношењем суштине поднеска. 

Приликом разматрања „Текућих питања“, Скупштина је, зависно од природе 
и садржаја достављених захтјева и поднесака, заузимала одговарајуће ставове и 
мишљења или у вези предметних питања није заузимала никакве ставове, уз 
констатацију да су одборници упознати са достављеним информацијама. 

У случајевима када се радило о поднесцима и захтјевима који нису били у 
њеној надлежности, Скупштина није доносила никакве посебне акте, нити је 
заузимала одређене ставове, али су одборници упознати са садржајем достављених 

поднесака. 

Може се констатовати да су предметна питања у оквиру ове тачке дневног 
реда обрађивана на свакој редовној сједници Скупштине, у чему није било изузетака. 

 

На Једанаестој редовној сједници (јануар), Милан Вукадиновић, начелник 
Општине је предложио закључак у вези којег је постигнута већинска сагласност 
представника политичких субјеката приликом разматрања приједлога дневног реда 
сједнице, у скупштинској паузи, којим је обновљен закључак Скупштине са Прве 
посебне сједнице, од 20. 5. 2021. године, а односи се на регионалне и магистралне 
путеве на подручју општине Фоча, уз образложење да није задовољан одговорима и 
спроведеним активностима, јер се не раде динамиком коју очекује Општина. 

Овај закључак је, једногласно, усвојен, а обрађен је дијелу Информације која 
се односи на донесене закључке Скупштине. 

Одборник Душан Бодирога је истакао да је овај закључак прошле године 
достављен надлежним субјектима и није дао резултате, да ће се морати предузимати 
радикалнији потези, јер се са подручја Општине само пљачкају ресурси, а у 
Општини се ништа не гради. Он је предложио да се у закључак уврсти један став у 
којем ће се прецизирати у којем периоду ће Влада РС обавјештавати Општину о 
активностима које спроводи у вези путева који су наведени у закључку, а који су под 
њеном ингеренцијом. 

Одборник Огњен Бодирога је предложио да се у закључку дода нови став који 
би гласио: Да Скупштина Општине Фоча осуђује изјаву српског члана 
Предсједништва БиХ, Милорада Додика од 24. 11. 2021. године, гдје је он јавно 
изјавио на српској Радио телевизији, на Алтернативној телевизији и БН телевизији 
да изградња пута Фоча – Шћепан Поље није на листи приоритета Владе РС, а да је 
на листи приоритета изградња мреже аутопутева на сјеверу Републике Српске. 
Скупштина се изјашњавала о допуни приједлога закључка, који није прихваћен, 
већином гласова. 

Он је, такође, апеловао да се за новог директора Основне музичке школе 
Фоча не именује лице које није квалификовано, а питао је и зашто Општина није 
помогла мајци која је тражила помоћ од 300 КМ мјесечно за асистента за дијете које 
има потешкоће у развоју. 

Одборник Драгослав Станојевић је сматрао да је контрадикторно да се у 
закључак ставља осуда српског члана Предсједништва БиХ, а истовремено се од 
њега тражи помоћ у вези асфалтирања поменутих путних комуникација. 

Одборник Милорад Костић је изнио своје ставове у вези одржавања Свјетског 

првенства у рафтингу на ријекама Тари и Врбасу, од 25. маја до 1. јуна 2022. године. 

Он је предложио да Начелник Општине што прије организује састанак са америчком 
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организацијом „УСАИД“, која је спонзор Свјетског првенства у рафтингу, уз 
присуство представника рафтера из Фоче, на којем ће се истаћи једина молба за 
пружање помоћи за асфалтирање пута десном обалом ријеке Таре, јер оваквом 
организацијом од стране Бање Луке постоји дискриминација општине Фоча, којој се 

одузима примат ријеке Таре као највећег рафтинг окупљалишта у Европи. 
Он је истакао захтјев великог броја грађана, првенствено пензионера, 

демобилисаних бораца и лица без запослења који траже се укине обавеза плаћања 
комуналне накнаде за домаћинства у граду. Он је сматрао да је ова накнада 
неоснована, јер су грађани сами о свом трошку у свим насељима ископали 
комуналну мрежу, платили су и коришћење комуналне мреже кроз плаћање 
грађевинских дозвола, а плаћа се и канализација преко рачуна за воду, као и 
коришћење машине за отчепљавање канализације, када је то неопходно. 

 

На Дванаестој редовној сједници (март), предсједник Скупштине је скренуо 
пажњу одборницима да им је у скупштинском материјалу достављен Позив за 
достављање приједлога за додјелу награда и признања за 2022. годину, уз апел на све 
политичке и друге субјекте да узму учешће у вези са предлагањем кандидата за 
награде и признања Општине. 

Одборник Милош Милић је позвао грађане општине Фоча који имају право 
гласа у Републици Србији да изађу на изборе и дају свој глас на изборима у Србији, 

који ће се одржати 3. априла 2022. године. 
 

На Тринаестој редовној сједници (април), одборник Милош Милић је изразио 
задовољство што су грађани општине Фоча, који имају и држављанство Републике 
Србије, изашли на гласање за Предсједника Србије и Скупштину Србије, уз 
подсјећање да је на претходној сједници Скупштине позвао грађане са правом гласа 
да изађу на ове изборе. 

Одборник Огњен Бодирога је истакао да се на Дубу гради споменик 
погинулим борцима, па је апеловао да се дјеца породица погинулих бораца окупе и 
заједнички договоре, јер одређена лица из ове категорије кажу да их у вези изградње 
тог споменика нико није информисао, уз сугестију да се ове категорије питају о 
начину изградње овог спомен-обиљежја. 

Предсједник Скупштине је подсјетио одборнике да ће се 9. маја одржати 
свечана сједница Скупштине, поводом обиљежавања Дана Општине Фоча, па је 
позвао све одборнике да присуствују свечаној сједници Скупштине, која ће се 
одржати и Градском народном позоришту, са почетком у 11.00 часова. 

 

На Четрнаестој редовној сједници (јун), одборник Огњен Бодирога је истакао 
да су одборници СДС-а остали на овој сједници Скупштине да би био кворум за 
одржавање сједнице, сматрајући да је, својевремено, Скупштина наставила са радом 
када су Милорад Костић и он без икаквог основа задржани у Полицијској станици 
Фоча и за 20 минута усвојила 25 тачака, па је ову сједницу Скупштине требало 
поништити, јер није била правно ваљана. 

Предсједник Скупштине је истакао да је 12. јун 2022. године слава цркве у 
Осијама, па је позвао све који могу да дођу и присуствују прослави. 

 

На Петнаестој редовној сједници (јул), одборник Огњен Бодирога је пожелио 
изборну срећу свим кандидатима који испред политичких партија конкуришу за неку 
од изборних функција. 

Предсједник Скупштине је пожелио одборницима угодан одмор, а 

политичким странкама и учесницима на Општим изборима – изборну срећу. 
 

На Шеснаестој редовној сједници (октобар), одборник Милош Милић је свим 
вјерницима честитао крсну славу Света Петка. 
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Одборник Милорад Костић је сматрао да је веома ружно оно што ради ПВиК 
„Извор“ а.д. Фоча у вези са наплатом паркинг простора када су у питању странци 
који пролазе кроз општину Фоча и сврате на сат или два, јер им се ауто закључа и 
они морају да плате казну од 40 КМ, уз апел да се то не ради. 

На Седамнаестој редовној сједници (новембар), одборник Душан Бодирога је 
изнио наводе који су се могли третирати и као иницијатива. Он је истакао да се 19. 
децембра 2022. године навршава 30 година од масакра над српским становништвом 
у Јошаници, па је замолио да Општина нешто предузме да се пред надлежним 
тужилаштвом покрене иницијатива да се коначно дође до директних починилаца 
овог злочина. 

Одборник Изет Спахић се захвалио Начелнику Општине што је потврдио да 
на јавни позив Министарства за људска права и избјеглице БиХ није аплицирано за 
пројекте који су дошли са терена. Он је образложио да се више од четири године 
чекало на овај јавни позив за рјешавање проблема електрификације насеља 
расељених лица у општини Фоча, тако да ће избјегла и расељена лица бити 
ускраћена за ову врсту помоћи, па ће 2,5 милиона КМ за рјешавање питања 
електрификације завршити у другим локалним заједницама, без општине Фоча. 

 

На Осамнаестој редовној сједници (децембар), одборница Татјана Шифорија 
је истакла одређене наводе који би могли имати карактер одборничког питања или 
иницијативе одборника. Она је истакла да ју је контактирала група старијих грађана 
са захтјевом за постојање и увођење јединственог такси броја, па је питала: да ли 
постоји могућност да се са таксистима из Фоче организује састанак како би се 
направило неко удружење или увео јединствени такси број.  

 

 

32.   Посебне  сједнице  

 

У току 2022. године Скупштина је није одржалала посебне сједнице. 

 

 

33.   Комеморативне  сједнице 

 

У току 2022. године, Скупштина је одржала једну комеморативну сједницу, 
поводом смрти Радојице Млађеновића, некадашњег народног посланика у Народној 
скупштини Републике Српске, одборника Скупштине у више мандата, предсједника 
Скупштине у једном мандату из шестог сазива Скупштине, члана Демократског 
народног сазива и дугогодишњег друштвено-политичког радника општине Фоча, 
који је преминуо 24. октобра 2021. године. 

Комеморативна сједница је одржана у сриједу, 26. октобра, у сали Градског 
народног позоришта Фоча, уз присуство одборника, представника извршне власти 
Општине, Демократског народног сазива и чланова ожалошћене породице. 

 

 

34.   Свечане  сједнице 

 

У току 2022. године Скупштина је одржала једну свечану сједницу, поводом 
обиљежавања 9. маја – Дана Општине Фоча. 

Свечана сједница је одржана у понедјељак, 9. маја, у сали Градског народног 
позоришта Фоча, с почетком у 11.00 часова, уз присуство бројних гостију. 

Без посебног дневног реда сједнице, извјештај о раду органа Општине 
поднијели су Срђан Драшковић, предсједник Скупштине и Милан Вукадиновић, 
начелник Општине. 
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У другом дијелу свечане сједнице, након пригодног културно-умјетничког 
програма, извршено је уручење награда и признања Општине за 2022. годину, у 
складу са скупштинском Одлуком о додјели награда и признања Општине Фоча за 
2022. годину (Тринаеста редовна сједница, април). 

Награде и признања Општине која нису уручена на свечаној сједници, 
уручена су или су преузета након одржавања свечане сједнице Скупштине: 

-  Јавна здравствена установа Институт за јавно здравство Републике Српске – 

Регионални центар Фоча (Захвалница Општине Фоча), 
- Бојана Чојић, најбољи студент Универзитета у Источном Сарајеву – на 

Пољопривредном факултету за академску 2020/2021. годину (Новчана награда), 
- Никола Косјерина, најбољи студент Медицинског факултета Фоча за 

академску 2020/2021 годину (Новчана награда). 
Награду није преузела једино Милица Шкипина, којој је додијељена 

Захвалница Општине Фоча, за остварене изузетне резултате у области образовања у 
току студија, иако је обавијештена и позвана да награду може преузети у 
просторијама Општине. 

 

 

 

 

 

II   ЗАКЉУЧЦИ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  У  2022.  ГОДИНИ  И  
ЊИХОВА  РЕАЛИЗАЦИЈА  

 

 

У току 2022. године Скупштина је, приликом одлучивања у вези одређених 
питања са утврђеног дневног реда сједнице, у оквиру законских и статутарних 
овлашћења и надлежности, доносила одлуке у форми закључака, којима је заузимала 
одређене ставове и мишљења о актуелним питањима из локалне самоуправе. 

Закључци Скупштине презентују се у Информацији, уз навођење редног броја 
закључка, евиденције предметне сједнице Скупштине, предмета разматрања - тачке 
дневног реда, као и текста закључака. 

 

Сви закључци су садржавали посебну тачку са одредбом о ступању на снагу 
закључка, која је дефинисана на сљедећи начин: „Закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Општине Фоча“.  

Из практичних разлога, приликом презентације закључака, ова одредба се 
није наводила у Информацији.    

 

Изузетак од наведеног су закључци:  

- који се односе на промјену редослиједа тачака утврђеног дневног реда 
сједнице или су били искључиво техничке природе за које није било потребе да буду 

обрађени у форми посебног акта, па нису били предмет објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Фоча“, 

- којим се вршила верификација мандата нових одборника (Мирослав 

Ристановић и Бранка Драгичевић), који су урађени у форми посебног акта, са 
одредбом о ступању на снагу „даном доношења“, чиме је омогућено остваривање 
права и дужности одборника од верификације мандата. 

 

У погледу реализације закључака, у Информацији су обрађена питања и 
подаци који представљају одређену посебност и специфичност у односу на текст 
који је наведен у Информацији под тачком број 28. „Закључци Скупштине и њихова 
реализација“, који се односе на све закључке. 
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На Једанаестој редовној сједници (март), Скупштина је донијела пет 
закључака, који су евидентиран под редним бројем 1 – 5.   

 

1)  Након разматрања Записника са Десете редовне сједнице Скупштине 
Општине Фоча, од 14. децембра 2021. године, Скупштина је, једногласно, донијела  
 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Записник са Десете редовне сједнице 
Скупштине Општине Фоча, од 14. децембра 2021. године. 

 

2)  Након разматрања Плана рада Општинске управе Општине Фоча за 2022. 
годину, Скупштина је, већином гласова, донијела 

 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Годишњи план рада Општинске управе 
Општине Фоча за 2022. годину. 

 

3)  У току одвијања сједнице, на иницијативу начелника Одјељења за 
просторно уређење и стамбено-комуналне послове да се уважи присуство 
представника пројектантске куће „Пут инжењеринг“ д.о.о. Требиње, као носиоца 
израде Приједлога плана парцелације за Пословну зону „Ливаде“ Фоча и изврши 
измјена редослиједа тачака дневног реда, Скупштина је, једногласно, донијела  
 

З а к љ у ч а к 

Врши се измјена редослиједа тачака усвојеног дневног реда на начин да ће се 
тачка 6. Приједлог одлуке о усвајању Приједлога плана парцелације за Пословну 
зону „Ливаде“ Фоча разматрати као четврта тачка дневног реда. 

 

4)  Након разматрања Извјештаја о раду Одбора за жалбе Општинске управе 
Општине Фоча за 2021. годину, Скупштина је, једногласно, донијела 

 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о раду Одбора за жалбе 
Општинске управе Општине Фоча за 2021. годину. 

 

5)  Након разматрања стања магистралних и регионалних путева на подручју 
општине Фоча, у оквиру Текућа питања, Скупштина је, једногласно, донијела  

 

З а к љ у ч а к 

1.  Скупштина Општине Фоча констатује да су магистрални и регионални 
путеви на подручју општине Фоча у јако лошем стању. 

Становници општине Фоча су врло незадовољни, како у погледу 

изграђености путне инфраструктуре, тако и стањем текућег и зимског одржавања 
путева. 

Стање ових путева није безбједно за саобраћај и путнике, те представља 
препреку за економски развој како општине Фоча, тако и регије. 

2.  Скупштина Општине Фоча апелује да се што прије изведу радови на 
магистралном путу M I – 111, дионица: Брод на Дрини – граница БиХ / ЦГ (Шћепан 
Поље), како би се на постојећој дионици пута омогућио несметан и безбједан проток 
робе и људи. 

Радови подразумијевају проширење пута од пет метара цијелом дужином, 
израду одбојних ограда и пресвлачење асфалтом. 
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Да се у наредном периоду убрзају све активности како би се што прије почело 
са изградњом нове трасе магистралних путева M I – 111, дионица: Брод на Дрини – 

граница БиХ / ЦГ (Шћепан Поље) и M I – 109, дионица: Тјентиште – Брод на Дрини. 

3.  Скупштина Оппггине Фоча апелује да се у наредном периоду покрену 
активности на реконструкцији магистралног пута M II – 510, на дионици: Фоча – 

Годијено, као и реконструкцији регионалног пута P II – 5511 Драгочава – граница РС 

/ ЦГ (Шула). 

4.  Скупштина Општине Фоча апелује на Савјет министара БиХ да, у складу 
са својим овлаштењима и могућностима, убрза активности на реализацији изградње 
пута M I – 111, на дионици: Сарајево – Добро Поље – Брод на Дрини – Шћепан 

Поље. 
5.  Скупштина Општине Фоча захтијева знатно боље одржавање регионалних 

и магистралних путних праваца на подручју општине Фоча. 
Скупштина Општине Фоча захтијева од Јавног предузећа „Путеви Републике 

Српске“ Бања Лука да обавеже надзорне органе да након завршетка зимске сезоне 
поднесу Скупштини Општине Фоча информацију о спроведеним мјерама и 
активностима, а такође и о реализацији активности на свим горе поменутим путним 
правцима. 

 

Закључци са Једанаесте редовне сједнице (јануар) реализовани су у складу са 
налозима и њиховим садржајем. 

Закључци су урађени у форми посебног акта и евидентирани у дјеловодном 
протоколу аката Скупштине под бројем: 

1)  01-022-7/22 од 31. 1. 2022. године, 
2)  01-022-5/22 од 31. 1. 2022. године, 
4)  01-022-6/22 од 31. 1. 2022. године, 
5)  01-022-4/22 од 31. 1. 2022. године. 
Изузетак се односи на закључак број 3) који се односио на измјену 

редослиједа тачака дневног реда, реализован је у току одвијања сједнице, па није 

рађен у форми посебног акта. 

Закључци су технички обрађени и објављени у „Службеном гласнику 
Општине Фоча“, број 1. од 1. фебруара 2022. године. 

Годишњи план рада Општинске управе Општине Фоча за 2022. годину 
(закључак број 2) је технички обрађен и објављен на званичном сајту Општине, с 
намјером да буде доступан јавности у току читаве 2022. године. 

Закључак број 5) је достављен на упознавање и реализацију на адресе 
сљедећих субјеката: Предсједништво БиХ – Кабинет српског члана Предсједништва 
БиХ, г. Милорад Додик, Савјет министара БиХ – Министарство комуникација и 
транспорта, Влада Републике Српске, Министарство саобраћаја и веза РС и ЈП 
„Путеви Републике Српске“. 

 

 

На Дванаестој редовној сједници (март), Скупштина је донијела четири 
закључака, који су евидентирани под редним бројевима 6 – 9. 

 

6)  Након разматрања Записника са Једанаесте редовне сједнице Скупштине 
Општине Фоча, од 31. јануара 2022. године, Скупштина је, једногласно, донијела  
 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Записник са Једанаесте редовне сједнице 
Скупштине Општине Фоча, од 31. јануара 2022. године. 

 

7)  Након разматрања Извјештаја о раду Начелника Општине Фоча за 2021. 
годину, Скупштина је, већином гласова, донијела 
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З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о раду Начелника Општине Фоча 
за 2021. годину. 

 

8)  Након разматрања Програма рада Начелника Општине Фоча за 2022. 
годину, Скупштина је, већином гласова, донијела 

 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Програм рада Начелника Општине Фоча за 
2022. годину. 

 

9)  У току одвијања сједнице, након окончане четврте тачке дневног реда, на 
иницијативу начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове да се уважи присуство представника пројектантске куће „Пут инжењеринг“ 

д.о.о. Требиње, као носиоца израде Приједлога регулационог плана за дио насеља 
Доње Поље, и изврши измјена редослиједа тачака усвојеног дневног реда, 

Скупштина је, једногласно, донијела 

 

З а к љ у ч а к 

Врши се измјена редослиједа тачака усвојеног дневног реда на начин да ће се 
тачка 13. Приједлог одлуке о усвајању Приједлога регулационог плана за дио насеља 
Доље Поље „Студентски дом број 2“ општина Фоча разматрати као пета тачка 
дневног реда. 

 

Закључци са Дванаесте редовне сједнице (март) реализовани су у складу са 
налозима и њиховим садржајем. 

Закључци су урађени у форми посебног акта и евидентирани у дјеловодном 
протоколу аката Скупштине под бројем: 

6)  01-022-22/22 од 3. 3. 2022. године, 
7)  01-022-20/22 од 3. 3. 2022. године, 
8)  01-022-21/22 од 3. 3. 2022. године. 
Изузетак се односи на закључак број 9) који се односио на измјену 

редослиједа тачака дневног реда, реализован је у току одвијања сједнице, па није 

рађен у форми посебног акта. 
Закључци су технички обрађени и објављени у „Службеном гласнику 

Општине Фоча“, број 3. од 7. марта 2022. године. 
Програм рада Начелника Општине Фоча за 2022. годину (закључак број 8) је 

технички обрађен и објављен на:  

-  званичном сајту Општине, с намјером да буде доступан јавности у току 
читаве 2022. године,  

-  у „Службеном гласнику Општине Фоча“, у интегралном тексту, као прилог 
овог закључка. 

 

 

На Тринаестој редовној сједници (април), Скупштина је донијела укупно 18 
закључака, који су евидентирани под редним бројевима 10 – 27. 

 

10)  Након разматрања Записника са Дванаесте редовне сједнице Скупштине 
Општине Фоча, од 3. марта 2022. године, Скупштина је, већином гласова, донијела     

 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Записник са Дванаесте редовне сједнице 
Скупштине Општине Фоча, од 3. марта 2022. године, уз примједбе на текст које је 
дао одборник Огњен Бодирога. 
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Након разматрања годишњег Извјештаја о раду и пословању и Програма рада 
Центра за културу и информисање Фоча, Скупштина је, већином гласова, донијела      

 

З а к љ у ч к е 

11)  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о раду Центра за културу и 
информисање Фоча у 2021. години. 

 

12)  Скупштина Општине Фоча даје сагласност на Програм рада Центра за 

културу и информисање Фоча за 2022. годину. 
 

Након разматрања годишњег Извјештаја о раду и пословању и Програма рада 
Јавне здравствене установе Дом здравља Фоча, Скупштина је, већином гласова, 
донијела     
 

З а к љ у ч к е 

13)  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о финансијско – економском 
пословању ЈЗУ Дом здравља Фоча у периоду 01. 01 – 31. 12. 2021. године. 

 

14)  Скупштина Општине Фоча даје сагласност на План рада ЈЗУ Дом 
здравља Фоча за 2022. годину. 

 

Након разматрања Извјештаја о раду и пословању и Програма рада Јавне 
здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча, Скупштина је, већином гласова, 
донијела     
 

З а к љ у ч к е 

15)  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о раду и пословању ЈЗУ 
„Апотека Фоча“ Фоча у периоду 01. 01 – 31. 12. 2021. године. 

 

16)  Скупштина Општине Фоча даје сагласност на План рада ЈЗУ „Апотека 
Фоча“ Фоча за период 01. 01. 2022 – 31. 12. 2022. године. 

 

Након разматрања Извјештаја о раду и пословању и Програма рада Јавне 
установе Центар за социјални рад Фоча, Скупштина је, већином гласова, донијела      
 

З а к љ у ч к е 

17)  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о раду Јавне установе 
Центар за социјални рад Фоча за 2021. годину. 

 

18)  Скупштина Општине Фоча даје сагласност на Програм рада Јавне 
установе Центар за социјални рад Фоча за 2022. годину. 

 

Након разматрања Извјештаја о раду и пословању и Програма рада Јавне 
установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча, Скупштина је, већином гласова, 
донијела     
 

З а к љ у ч к е 

19)  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о раду Јавне установе Музеј 
„Стара Херцеговина“ Фоча за 2021. годину. 

 

20)  Скупштина Општине Фоча даје сагласност на Програм рада Јавне 
установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча за 2022. годину. 

 



57 

 

Након разматрања Извјештаја о раду и пословању и Програма рада Јавне 
установе Туристичка организација Општине Фоча, Скупштина је, једногласно, 
донијела     
 

З а к љ у ч к е 

21)  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о раду Јавне установе 
Туристичка организација Општине Фоча за 2021. годину. 

 

22)  Скупштина Општине Фоча даје сагласност на Програм рада Јавне 
установе Туристичка организација Општине Фоча за 2022. годину. 

 

Након разматрања извјештаја о стању у области инспекција Општинске 
управе за 2021. годину, након јединствене расправе и посебног изјашњавања о 
предметним извјештајима, Скупштина је, једногласно, донијела  
 

З а к љ у ч к е 

 

23)  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Одјељења за инспекцијске 
послове и комуналну полицију  –  Инспекције за храну и ветеринарске инспекције о 
стању у 2021. години у области инспекције за храну и ветеринарске инспекције. 

 

24)  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Одјељења за инспекцијске 
послове и комуналну полицију  –  Тржишне инспекције о стању у области тржишне 
инспекције у 2021. години. 

 

25)  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 31. децембра 2021. године. 

 

26)  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Одјељења за инспекцијске 
послове и комуналну полицију – Водне инспекције о стању у 2021. години у области 
водне инспекције. 

 

27)  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Одјељења за инспекцијске 
послове и комуналну полицију – Комуналне полиције за период од 01. 01. до 31. 12. 
2021. године у области комуналне полиције. 

 

Закључци са Тринаесте редовне сједнице (април) реализовани су у складу са 
налозима и њиховим садржајем. 

Закључци су урађени у форми посебног акта и евидентирани у дјеловодном 
протоколу аката Скупштине под бројем: 

10)  01-022-49/22 од 28. 4. 2022. године, 
11)  01-022-32/22 од 28. 4. 2022. године, 
12)  01-022-33/22 од 28. 4. 2022. године, 
13)  01-022-34/22 од 28. 4. 2022. године, 
14)  01-022-35/22 од 28. 4. 2022. године, 
15)  01-022-36/22 од 28. 4. 2022. године, 
16)  01-022-37/22 од 28. 4. 2022. године, 
17)  01-022-38/22 од 28. 4. 2022. године, 
18)  01-022-39/22 од 28. 4. 2022. године, 
19)  01-022-40/22 од 28. 4. 2022. године, 
20)  01-022-41/22 од 28. 4. 2022. године, 
21)  01-022-42/22 од 28. 4. 2022. године, 
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22)  01-022-43/22 од 28. 4. 2022. године, 
23)  01-022-44/22 од 28. 4. 2022. године, 
24)  01-022-45/22 од 28. 4. 2022. године, 
25)  01-022-46/22 од 28. 4. 2022. године, 
26)  01-022-47/22 од 28. 4. 2022. године, 
27)  01-022-48/22 од 28. 4. 2022. године. 
Закључци су технички обрађени и објављени у „Службеном гласнику 

Општине Фоча“, број 6, који је објављен 29. априла 2022. године. 
Текст Записника са Дванаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, 

од 3. марта 2022. године (закључак број 10), коригован је у складу са усвојеном 
примједбом која се односила на вријеме завршетка сједнице, па је, на основу увида у 
персоналну евиденцију констатовано да је ова сједница закључена у 19.37 часова. 

Остали закључци односе се на изјашњавање Скупштине о извјештајним и 
програмским документима, па су достављени наведеним субјектима на упознавање и 
реализацију, односно јавним установама и Одјељењу за инспекцијске послове и 
комуналну полицију, у довољном броју примјерака за органе јавних установа, 
начелника Одјељења и општинске инспекције. 

 

 

На Четрнаестој редовној сједници (јун), Скупштина је донијела укупно осам 
закључака, који су евидентирани под редним бројевима 28 – 35. 

 

28)  Након разматрања Записника са Тринаесте редовне сједнице Скупштине 
Општине Фоча, од 28. априла 2022. године, 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. 

 

29)  Након разматрања Извјештаја Начелника Општине Фоча о реализацији 
потрошње буџетске резерве за 2021. годину, 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. 

 

30) Након разматрања Извјештаја о реализацији Програма уређења 
грађевинског земљишта за 2021. годину, 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. 

 

31) Након разматрања Извјештаја о реализацији Програма заједничке 
комуналне потрошње за 2021. годину, 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. 

 

32)  Након разматрања Извјештаја о реализацији Програма утрошка средстава 
од шумских сортимената за 2021. годину, Скупштина је, већином гласова, донијела      
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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. 

 

33)  Након разматрања Извјештаја о реализацији Програма утрошка средстава 
од концесионих накнада за 2021. годину, 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. 

 

34)  Након разматрања Извјештаја о реализацији Програма утрошка средстава 
од водних накнада за 2021. годину, 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. 

 

35) Након разматрања Извјештаја Начелника Општине Фоча о раду у 
органима предузећа која обављају комуналне дјелатности за 2021. годину, 
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. 

 

Закључци са Четрнаесте редовне сједнице (јун) реализовани су у складу са 
налозима и њиховим садржајем. 

Закључци су урађени у форми посебног акта и евидентирани у дјеловодном 
протоколу аката Скупштине под бројем: 

28)  01-022-63/22 од 7. 6. 2022. године, 
29)  01-022-56/22 од 7. 6. 2022. године, 
30)  01-022-58/22 од 7. 6. 2022. године, 
31)  01-022-59/22 од 7. 6. 2022. године, 
32)  01-022-60/22 од 7. 6. 2022. године, 
33)  01-022-61/22 од 7. 6. 2022. године, 
34)  01-022-62/22 од 7. 6. 2022. године, 
35)  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. 
Сви закључци односе се на изјашњавање Скупштине о записнику са 

претходне сједнице и извјештајним документима који су били предмет разматрања 
на сједници Скупштине, нису били оперативне природе, па није било потребе да се 
даље поступа у њиховој реализацији. Закључци су достављени обрађивачима 
предметних извјештаја и релевантним субјектима на упознавање и евиденцију, а то 
су: Одјељење за финансије, Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове и Одјељење за општу управу. 

 

 

На Петнаестој редовној сједници (јул), Скупштина је донијела укупно три 
закључка, који су евидентирани под редним бројевима 36 – 38. 

 

36)  На почетку сједнице, прије разматрања дневног реда, Скупштина је 
разматрала одређена статусна питања одборника.  
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Након разматрања писаног Извјештаја о престанку, додјели и прихватању 
мандата одборника у Скупштини Општине Фоча, 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. 

 

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

 

38)  Након разматрања Извјештаја о реализацији годишњег Плана рада 
Општинске управе Општине Фоча за 2021. годину, 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. 

 

Закључци са Петнаесте редовне сједнице (јул) реализовани су у складу са 
налозима и њиховим садржајем. 

Закључци су урађени у форми посебног акта и евидентирани у дјеловодном 
протоколу аката Скупштине под бројем: 

36)  01-022-73/22 од 21. 7. 2022. године, 
37)  01-022-74/22 од 21. 7. 2022. године, 
38)  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. 
Сви закључци односе се на изјашњавање Скупштине о записнику са 

претходне сједнице и извјештајним документима који су били предмет разматрања 
на сједници Скупштине, нису били оперативне природе, па није било потребе да се 
даље поступа у њиховој реализацији. Закључци су достављени обрађивачима 
предметних извјештаја, као релевантним субјектима на упознавање и евиденцију, а 
то су: Секретар Скупштине и Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 
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На Шеснаестој редовној сједници (октобар), Скупштина је донијела укупно 
11 закључка, који су евидентирани под редним бројевима 39 – 49. 

 

39)  Приликом разматрања приједлога дневног реда сједнице, на иницијативу 
представника Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника 
правобраниоца Фоча, а 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. 

 

40)  Након разматрања Записника са Петнаесте редовне сједнице Скупштине 
Општине Фоча, од 21. јула 2022. године, 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. 

 

Након разматрања Извјештаја о раду Правобранилаштва Републике Српске за 
2021. годину – Сједиште замјеника правобраниоца Фоча и Сједиште замјеника 
правобраниоца Требиње, након јединствене расправе и посебног изјашњавања о 
предметним извјештајима, Скупштина је, већином гласова, донијела  
 

З а к љ у ч к е 

41)  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. 

 

42)  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. 

 

43)  Након разматрања Извјештаја о извршењу Буџета Општине Фоча за 
период јануар – јун 2022. године, 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. 

 

44)  Након разматрања Извјештаја о раду и пословању Јавне установе Дјечији 
вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за 2021/2022. годину, 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. 

 

45)  Након разматрања Програма рада Јавне установе Дјечији вртић „Чика 
Јова Змај“ Фоча за 2022/2023. годину, Скупштина је, већином гласова, донијела 
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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. 

Након разматрања извјештаја о стању у области инспекција Општинске 
управе, за период јануар – јун 2022. године, након јединствене расправе и посебног 
изјашњавања о предметним извјештајима, Скупштина је донијела  
 

З а к љ у ч к е 

 

46)  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.) 
 

47)  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.) 
 

48)  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.) 
 

49)  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.) 
 

Скупштина није разматрала извјештај Тржишне инспекције, јер у 

извјештајном периоду у саставу Општинске управе није било тржишног инспектора. 
 

Закључци са Шеснаесте редовне сједнице (октобар) реализовани су у складу 
са налозима и њиховим садржајем. 

Закључци су урађени у форми посебног акта и евидентирани у дјеловодном 
протоколу аката Скупштине под бројем: 

40)  01-022-89/22 од 27. 10. 2022. године, 
41)  01-022-81/22 од 27. 10. 2022. године, 
42)  01-022-82/22 од 27. 10. 2022. године, 
43)  01-022-80/22 од 27. 10. 2022. године, 
44)  01-022-83/22 од 27. 10. 2022. године, 
45)  01-022-84/22 од 27. 10. 2022. године, 
46)  01-022-85/22 од 27. 10. 2022. године, 
47)  01-022-86/22 од 27. 10. 2022. године, 
48)  01-022-87/22 од 27. 10. 2022. године, 
49)  01-022-88/22 од 27. 10. 2022. године. 
Изузетак се односи на закључак евидентиран под редним бројем 39), који се 

односио на измјену редослиједа тачака дневног реда сједнице, реализован је у току 
одвијања сједнице, па није било потребе да се ради у форми посебног акта. 

Закључци су технички обрађени и објављени у „Службеном гласнику 
Општине Фоча“, број 10, који је објављен 28. октобра 2022. године. 
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Закључци се односе на изјашњавање Скупштине о записнику са претходне 
сједнице и извјештајним документима који су били предмет разматрања на сједници 
Скупштине, нису били оперативне природе, па није било потребе да се даље поступа 
у њиховој реализацији.  

Закључци су достављени обрађивачима предметних извјештаја, као 
релевантним субјектима на упознавање и евиденцију, а то су: Правобранилаштво 
Републике Српске – Сједиште замјеника правобраниоца Фоча, Правобранилаштво 
Републике Српске – Сједиште замјеника правобраниоца Требиње, Јавна установа 
Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча, Одјељење за финансије, Одјељење за 
инспекције и комуналну полицију и инспекције из састава тог одјељења. 

 

 

На Седамнаестој редовној сједници (новембар), Скупштина је донијела два 
закључка, који су евидентирани под редним бројевима 50. и 51. 

 

50)  Након разматрања Нацрта ребаланса Буџета Општине Фоча за 2022. 

годину, 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. 

 

51)  Након разматрања Нацрта буџета Општине Фоча за 2023. годину, 
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. 

 

Закључци са Седамнаесте редовне сједнице (новембар) реализовани су у 
складу са налозима и њиховим садржајем. Закључци су урађени у форми посебног 
акта и евидентирани у дјеловодном протоколу аката Скупштине под бројем: 

50)  01-022-91/22 од 15. 11. 2022. године, 
51)  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.  
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 2023. годину.  

Одјељење за финансије је обрадило приједлоге ових буџетских аката, који су 
на Седамнаестој сједници Колегијума уврштени у приједлог дневног реда и 
разматрани су на Осамнаестој редовној сједници Скупштине (децембар). 

 

 

На Осамнаестој редовној сједници (децембар), Скупштина је донијела четири 
закључка, који су евидентирани под редним бројевима 52 – 55. 

 

52)  Након разматрања Извјештаја о престанку, додјели и прихватању мандата 
одборника у Скупштини Општине Фоча, прије усвајања дневног реда, Скупштина је, 
једногласно, донијела   
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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 14. 12. 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: 06-1-07-1-4748/22 од 29. 11. 2022. године, којом је:  

-  ОГЊЕНУ  БОДИРОГИ утврђен престанак мандата одборника у Скупштини 
Општине Фоча, изабраном на Локалним изборима 2020. године са листе политичког 
субјекта: СДС – Српска демократска странка, са даном 14. 11. 2022. године, као 
даном подношења оставке,  

-  БРАНКИ  ДРАГИЧЕВИЋ додијељен упражњени мандат одборнице у 
Скупштини Општине Фоча као сљедећем квалификованом кандидату са листе 
политичког субјекта: СДС – Српска демократска странка. 

Бранка Драгичевић је 5. 12. 2022. године прихватила мандат одборнице у 
Скупштини Општине Фоча. 

Извјештај о престанку, додјели и прихватању мандата одборника у 
Скупштини Општине Фоча представља саставни дио овог закључка. 

 

53)  Након разматрања Записника са Шеснаесте редовне сједнице Скупштине 
Општине Фоча, од 27. октобра 2022. године, Скупштина је, једногласно, без 
дискусије и примједби на текст, донијела     
 

  З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Записник са Шеснаесте редовне сједнице 

Скупштине Општине Фоча, од 27. октобра 2022. године.  
 

54) Након разматрања Записника са Седамнаесте редовне сједнице 
Скупштине Општине Фоча, од 15. новембра 2022. године, Скупштина је, 
једногласно, без дискусије и примједби на текст, донијела     
  

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Записник са Седамнаесте редовне сједнице 
Скупштине Општине Фоча, од 15. новембра 2022. године. 

 

55)  Након разматрања Информације о стању у области туризма на подручју 
општине Фоча у 2022. години, у оквиру тачке 16. дневног реда, Скупштина је, 
једногласно, донијела  
 

З а к љ у ч а к 

На приједлог Општинског одбора Српске демократске странке Фоча, 
Скупштина Општине Фоча тражи да Јавна установа Национални парк „Сутјеска“ 

Тјентиште преиспита све детаље у поставци Музеја битке на Сутјесци, те да све 
евентуалне поставке које искривљују или инсинуирају искривљене приказе 
историјских  чињеница у антифашистичкој борби српског народа коригује у складу 
са званичним  поставкама и ставовима академске заједнице Републике Српске која 
обрађује ову тематику. 

Приједлог закључка из тачке 1. представља саставни дио овог закључка.    

 

Закључци са Осамнаесте редовне сједнице (децембар) реализовани су у 
складу са налозима и њиховим садржајем. 

Закључци су урађени у форми посебног акта и евидентирани у дјеловодном 
протоколу аката Скупштине под бројем: 
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52)  01-022-102/22 од 15. 12. 2022. године,  
53)  01-022-104/22 од 15. 12. 2022. године,  
54)  01-022-105/22 од 15. 12. 2022. године,  
55)  01-022-103/22 од 15. 12. 2022. године. 
Закључци су технички обрађени и објављени у „Службеном гласнику 

Општине Фоча“, број 13, који је објављен 16. децембра 2022. године. 
Закључак који је евидентиран под редним бројем 55) достављен је Јавној 

установи Национални парк „Сутјеска“ Тјентиште, у прилогу дописа предсједника 
Скупштине, број: 01-103-18/22 од 23. 12. 2022. године, на упознавање и реализацију. 
У прилогу овог закључка достављен је и приједлог закључка Клуба однорника 
Српске демократске странке, у вези са предметним питањем. 

 

Уважавајући све што је напријед наведено у Информацији у дијелу који се 
односи на реализацију закључака, може се извршити одређена класификација 
закључака у погледу њихове реализације према сљедећој евиденцији:  

-  закључци процесне и организационе природе, који нису израђивани у 
форми посебног акта и који су реализовани на самој сједнициСкупштине, 

- закључци који представљају изјашњавање Скупштине о програмским и 
планским актима Општине, који су били предмет разматрања, 

-  закључци који представљају изјашњавање Скупштине о разним актима, као 
што су: годишњи и други извјештаји, годишњи програми рада и други акти и 
материјали Начелника Општине, надлежних служби које врше јавна овлашћења или 
јавних установа чији је оснивач Општина, који су били предмет разматрања, 

-  закључци који представљају изјашњавање Скупштине, заузимање ставова и 
давање сугестија о разним питањима из различитих области друштвено – политичког 
живота, а у вези радних материјала који су били предмет разматрања. 

 

 

 

 

 

III   ИНИЦИЈАТИВЕ  ОДБОРНИКА  У  2022.  ГОДИНИ  

 

 

У току 2022. године Скупштина је на свим редовним сједницама као сталну 

тачку дневног реда разматрала питање: „Иницијативе одборника“, у чему није било 
изузетака. 

У овом дијелу Информације обрађена су питања и подаци који представљају 
одређену посебност и специфичност у односу на текст у Информацији који је 
евидентиран под тачком број 30. „Иницијативе одборника“. 

Може се констатовати да су одборници, у оквиру ове тачке дневног реда, 

поднијели сљедеће иницијативе, уз њихову презентацију према евиденцији редног 
броја, навођењу предметне сједнице, одборника као подносиоца иницијативе, текста 
и садржаја иницијативе, као и образложења, на начин као што слиједи. 

 

На Једанаестој редовној сједници (јануар) иницијативе су дали одборници: 
Гордан Мастило, Драгослав Станојевић, Крсто Ивановић, Татјана Шифорија, Огњен 
Бодирога, Милош Милић и Петар Елез, са укупно 13 иницијатива, које су 
евидентиране под бројевима 1 – 13. 

 

1)  Гордан Мастило је предложио да се за једну од наредних сједница 
Скупштине припреми информација која ће обрадити питања у вези пројектне 
документације за инвестицију изградње новог водовода, која је много задужила 
Општину: шта је било планирано, а шта је урађено, са прегледном картом 
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секундарне мреже, куда су постављене цијеви, какви су ефекти, је ли грађанство 
прикључено на тај нови водовод. Он је предложио да се на ту сједницу позове 
надзорни орган који би потврдио шта је и како потписивао, јер има информацију на 
који начин су затрпаване цијеви, да није сипан пијесак иако је то било предвиђено 
пројектом, да су цијеви затрпаване крупним материјалом, оштрим асфалтом итд. 

Он је сматрао да је урађени резервоар ван фукције и служи само као проточни 
бојлер у који долази вода, из њега се претаче у стари резервоар и иде у мрежу, као и 
да је ту направљена махинација јер нису ријешене високе зоне у снабдијевању водом 
нити је донијело ефекет у побољшавању снабдијевања града водом. 

 

Драгослав Станојевић је дао двије иницијативе, евидентиране као 2. и 3. 
 

2)  Он је предложио да се санира путни правац од Велечева до гробља у селу 
Орахово, јер је ова дионица пута катастрофална. 

 

3)  Он је предложио да се дају подстицаји у пољопривреди за набавку нових 
машина, тј механизације и изградњу објеката у пољопривредним газдинствима, на 
начин да подстицај за набавку механизације и изградњу објекта остане 30%, као и 
досад, али да се лимит који је био 3.000 КМ подигне на 10.000 КМ, јер је и Влада 
Републике Српске подигла лимите својих подстицаја на 30.000 КМ – 40.000 КМ. 

 

4)  Крсто Ивановић је дао иницијативу да се стара зграда Дјечијег вртића 
„Чика Јова Змај“ Фоча уреди, догради и додијели на коришћење Основној музичкој 
школи Фоча и Удружењу за помоћ дјеци и омладини са посебним потребама „Трачак 
наде“ Фоча. 

 

Татјана Шифорија је дала четири иницијативе, евидентиране као 5 – 8.  

 

5)  Она је дала иницијативу да лица чије се матичне књиге воде у Општини 
Фоча могу изводе из матичних књига, увјерења о држављанству и увјерења о 
слободном брачном стању добијати путем виртуелног матичара на интернет 
страници Општине. 

Она је, у реализацији ове иницијативе, предложила да документи треба да се 
достављају поштом, након достављања доказа о плаћању поштарине, а пошиљке да 
се шаљу препоручено са доставницом, на адресу која је назначена у захтјеву. Захтјев 
на интернет старници Општине могу поднијети: лице на које се односе подаци, 
његов пуномоћник, члан његове уже породице, усвојилац или старалац, према члану 
54. Закона о матичним књигама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 11/09, 
43/13 и 66/18). 

 

6)  Она је предложила да се у Мјесној заједници Рјечица уреди и постави 
игралиште за дјецу са мобилијаром. 

Она је образложила да у насељу Рјечица постоји велики број дјеце, уз 
приједлог родитеља да то буде простор у близини просторија МЗ Рјечица. 

 

7)  Она је дала иницијативу да се ријеши питање простора за функционисање 
Мјесне заједнице Доње Поље. 

Она је, у реализацији ове иницијативе, предложила да се овај простор планира 
приликом изградње у саставу зграде за младе брачне парове, у Доњем Пољу. 

 

8)  Она је предложила да се изгради и уреди пјешачка стаза у Мјесној 
заједници Доње Поље, дионица испод зграде Казнено – поправног завода до зграде  
Студентског дома. 
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Огњен Бодирога је дао двије иницијативе, евидентиране као 9. и 10. 

 

9)  Он је предложио да Општина аплицира за пројекат: Јачање улоге мјесних 
заједница, који су прописали амбасаде Швајцарске и Шведске. 

Он је образложио да овај пројекат има три фазе, од којих су двије већ 
пропуштане, али не треба пропустити трећу фазу и треба на вријеме аплицирати, јер 
се јачањем улоге мјесних заједница може постићи доста тога, наводећи примјер 
Бијељине која је преко овог пројекта обезбиједила просторије и пратеће садржаје за 
предсједнике мјесних заједница. 

 

10)  Он је предложио да се направи списак незапослене дјеце породица 
погинулих бораца и да им се под хитно пронађе запослење. 

 

11)  Милош Милић је истакао да радове на изградњи ХЕ „Бистрица“ изводи 
компанија из Кине, па је дао сугестију да Општина и ова кинеска компанија имају 
квалитетну координацију и субординацију, у циљу бржег развоја Општине и 
отклањања административних препрека. 

 

Петар Елез је дао двије иницијативе, евидентиране као 12. и 13. 

 

12)  Мјештани из Мјесне заједнице Миљевина траже да се изврши санација 
моста на ријеци Бистрици, у селу Пођеђе, што подразумијева промјену даски на 
мосту, које су дотрајале. 

Он је образложио да овај мост свакодневно користи велики број људи и дјеце, 
па је од великог значаја за циркулацију становништва, село и читаву Мјесну 
заједницу Миљевина, да мост има посебну важност јер је под заштитом УНЕСКО-а, 

уз напомену да су мјештани изразили добру вољу да учествују у радовима на 
санацији моста, под условом да им се обезбиједи материјал. 

 

13)  Група грађана из Мјесне заједнице Миљевина тражи постављање лежећег 
полицајца кроз централну улицу у Миљевини, тачније на релацији од „зидане 

зграде“ према амбуланти. 

Он је образложио да су приликом прошлогодишњег асфалтирања ове улице 

уклоњени лежећи полицајци, које под хитно треба вратити, јер је она уједно 
најфреквентнија улица у Миљевини, уз напомену да је одјељење за урбанизам овакве 
захтјеве већ запримило од Полицијске станице Миљевина и самих мјештана. 

 

 

На Дванаестој редовној сједници (март) иницијативе су дали одборници: 
Драгослав Станојевић и Милош Милић, са укупно двије иницијативе, које су 
евидентиране као 14. и 15. 

 

14)  Драгослав Станојевић је дао иницијативу да се за објекат основне школе 
у Годијену покуша наћи неки инвеститор који би објекат ове школе ставио у 
функцију, како она не би даље пропадала. 

 

15)  Милош Милић је дао иницијативу да се код Дома здравља, у Фочи, уради 
спомен клупа или нешто друго које би било обиљежје за доктора Небојшу Чанчара, 
радника ове установе који је преминуо у пандемији вируса корона. 

 

 

На Тринаестој редовној сједници (април) иницијативе дали су одборници: 
Крсто Ивановић, Драгослав Станојевић, Милорад Костић, Огњен Бодирога, Милош 
Милић и Татјана Шифорија, са укупно 12 иницијатива, евидентиране као 16 - 25. 
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16)  Крсто Ивановић је истакао да насеље Горњи Превраћ и мјештани тог 
насеља траже од Општине да покуша да изнађе средства за асфалтирање дионице 
пута од Раскршћа према њиховим кућама. 

Он је образложио да у том селу живе двије породице од по четворо дјеце и да 
дјеци школског узраста школски превоз није у могућности да дође до кућа. а једни 
су од ријетких села гдје млади остају да живе на селу, формирајући породицу. У 
питању су породице Мићевић, Бегенишић, Племић, Трифковић и друге. 

 

17)  Драгослав Станојевић је дао иницијативу да се формира комисија испред 
Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, која би обишла пут 
од стадиона, поред пута у Орахову, до села Баћ („до куће Милутина“), како би се та 
дионица пута санирала, у сарадњи са ШГ „Маглић“, које овим путем извлачи дрвне 
сортименте. 

Он је образложио да је овај дио добро посјећен, а истим путем се сада 
интензивније саобраћа, пошто је почела прољетна сјетва. 

 

Милорад Костић је дао три иницијативе, које су евидентиране као 18 – 20. 

 

18)  Он је, на захтјев већег броја грађана, поднио иницијативу за изградњу 
пјешачке стазе (степеништа) у Улици Петра Кочића, насеље „Подмусала“. 

Он је образложио да је потребно изградити пјешачку стазу на самом крају 
улице, која излази на Улицу Николе Пашића. Тај дио се налази на земљишту које је у 
власништву Општине, к.ч. број: 1325/1 к.о. Фоча. Улица Петра Кочића је за 
аутомобиле „слијепа улица“ јер се аутомобилом може ући и изаћи само на једном 
крају. На крају „слијепе улице“ грађани излазе пјешачком стазом која води према 
Улици Николе Пашића и насељу Горње Поље (школа, продавница...), која је земљана 
и током падавина, због блата, леда и снијега, није сигурна за коришћење. Ову стазу 
користи велики број дјеце и старих особа. Грађани су на своју руку покушавали да 
уреде ову стазу, али се то временом уништи. 

 

19)  Он је, на захтјев већег броја грађана, поднио иницијативу за изградњу 
уличне расвјете у Улици Краља Петра I, улица иза маркета „Корт“, гдје се налазе 
нове зграде и гдје у новој улици тренутно нема уличне расвјете. 

У образложењу је навео да су питање уличне расвјете поставили станари који 
живе у новим зградама које се налазе иза маркета „Корт“, за коју нису потребна 
велика новчана средства. Потребно је поставити расвјетна тијела од улаза у улицу 
код подземне гараже маркета „Корт“ до излаза из улице према улици Моме 
Кочовића. Тај дио је без свјетла у вечерњим сатима, а представља центар града, у 
непосредној близини Градског трга. 

 

20)  Он је, на захтјев већег броја грађана, поднио иницијативу за изградњу 
уличне расвјете у Улици Петра Кочића, насеље „Подмусала“. 

Потребно је поставити два расвјетна тијела на локацијама гдје већ постоје 

стубови за електричну енергију: испред куће број 9. и у дворишту куће број 15. Он је 
образложио да у одређеним дијеловима ове улице нема уличне расвјете, да велики 
број дјеце живи у овој улици и да постоји страх грађана да се дјеца крећу 
неосвијетљеним дијеловима улице, уз оцјену да ова инвестиција не представља 
велики трошак. 

 

Огњен Бодирога је дао четири иницијативе, евидентиране као 21 – 24. 

 

21)  Он је предложио да се у Мјесној заједници Мјешаја освијетли аутобуско 
стајалиште. 
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22)  Он је тражио да се, ургентно и одмах, санирају решетке на мосту 9. мај, 
код КПЗ Фоча. 

 

23)  Он је предложио да се у насељу Шуковац, у Улици Игманског марша, 

санира пут, уз напомену да ту живи 15 домаћинстава и има немали број дјеце, а 
постоје и дивље депоније. 

 

24)  Заједница етажних власника у Улици Немањиној је у реконструкцију 
своје зграде уложила 14.798 КМ, а од Општине тражи до 4.000 КМ за потребе 
санације хаустора и зидова. 

 

Милош Милић је дао, односно поновио двије иницијативе, које су 
евидентиране као 25. и 26. 

 

25)  Он је предложио да се у току ове грађевинске сезоне изврши 
реконструкција и санација дијела паркиралишта у Соколској улици, тзв. Насеље 
сунца. 

 

26)  Он је предложио да једна од улица у граду носи назив: Улица Влада 
Елеза, првоборца из Другог свјетског рата, који је херојски погинуо бранећи нејач у 
Миљевини од окупационих снага из састава НДХ. 

 

27)  Татјана  Шифорија је поновила иницијативу у вези Е-матичар - као нова 
услуга Општинске управе. 

Она је у образложењу навела да лица чије се матичне књиге воде у Општини 

могу изводе из матичних књига, увјерења о држављанству и увјерења о слободном 
брачном стању добијати путем виртуелног матичара на интернет страници Општине. 
Документи се достављају поштом, након достављања доказа о плаћању поштарине, а 
пошиљке се шаљу препоручено са доставницом, на адресу која је назначена у 
захтјеву. Захтјев на интернет страници Општине могу поднијети: лица на које се 
подаци односе, његов пуномоћник, члан његове уже породице, усвојилац или 
старалац - члан 54. Закона о матичним књигама („Службени гласник Републике 
Српске, бр. 11/09, 43/13 и 66/18). 

Ова инцијатива није била прихваћена уз образложење да мора постојати 
правни, односно законски основ, да надлежна матична служба у Одјељењу за општу 
управу послове обавља у складу са позитивно-правним прописима, упутствима и 

инструкцијама надлежног Министарства управе и локалне самоуправе и спремна је 
да у пракси реализује свако ново рјешење које наложи надлежно Министарство, 
односно за које постоји законски основ. 

Након негодовања потенцијалних корисника ових услуга, она је констатовала 
да услугу Е - матичар већ има неколико локалних самоуправа у Републици Српској, 
као што су: Бања Лука и Приједор. Она је остварила контакт са надлежним 

Министарством, које је одговорило да Закон о матичним књигама и Закон о општем 
управном поступку, који се надопуњују, омогућавају увођење услуге Е - матичар у 
општинама Републике Српске, да Министарство не налаже општинама увођење ових 
услуга, али да општине могу саме да организују и уведу ову врсту услуга, уз контакт 
са Министарством за додатна образложења, број: 051 / 339 – 363. 

 

На Четрнаестој редовној сједници (јун) иницијативе су дали одборници: 
Огњен Бодирога, Никола Вуковић, Милош Милић, Немања Лазовић и Петар Елез, са 
укупно осам иницијатива, које су евидентиране као 28 - 35. 

 

Огњен Бодирога је дао двије иницијативе, евидентиране као 28. и 29. 
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28)  Он је предложио да се под хитно санира кров у Улици Петра Бојовића 
број 2. који је опасан по животе становника у тој згради. 

 

29)  Он је предложио да се Студентској позоришној трупи подијели нека 
једнократна помоћ, јер они раде добар посао и то је добра презентација нашег града. 

Он је предложио да то буде једнократна помоћ од 1.000 КМ. 
 

30)  Никола Вуковић је предложио да се у Улици 9. маја ураде тротоари 
прилагођени за вожњу дјечјих колица и да се у тој улици засади дрворед. 

 

Милош Милић је дао двије иницијативе, евидентиране као  31. и 32. 
 

31)  Он је поновио иницијативу да се изнађе адекватна просторија за потребе 
грађана МЗ Јошаница. 

Он је образложио да је ову иницијативу поновио на основу обраћања грађана 
Јошанице, који су му се у протеклом периоду више пута обраћали писаним путем и 
усмено. 

 

32)  Он је истакао да, ових дана, суграђанин Младен Рашевић, из села Закмур, 
ради доста финих ствари на промоцији и уљепшавању амбијента на просторима 
Мјесне заједнице Закмур, првенствено својим личним залагањем и уз помоћ 
пријатеља, па је апеловао да му сви помогну у границам својих могућности. 

 

33)  Немања Лазовић је истакао да је у плану изградња цркве у Козјој Луци.  
Формиран је Иницијативни одбор за изградњу ове цркве. На састанку који је 

одржан 29. 5. 2022. године, донијета је одлука да се крене у изградњу цркве у Козјој 
Луци – Црквена општина Миљевска. Иницијативни одбор чини 20 лица, који 
гравитирају са подручја Козје Луке и који представљају породице које су поријеклом 
из Козје Луке. 

Мјештани Козје Луке и околних села и заселака имају огромну жељу да 
изграде ову цркви и сматрају да ће иста бити изграђена уз помоћ добрих људи и 
локалне власти. За изградњу цркве је добијена подршка свештеника миљевске 
парохије. Црква ће се налазити поред споменика погинулим борцима Одбрамбено -   
отаџбинског рата, у којем је погинуло 70 бораца са подручја Козје Луке. Изградњом 
цркве ће се дати још већи значај и моћи ће се одржавати парастос за њихов помен и 

вршити окупљање мјештана са подручја Козје Луке. Прије изградње цркве, 
неопходно је ријешити имовинско - правне односе. Локацију цркве чине три к.ч. бр. 
556, 551 и 560 к.о. Козја Лука, које су у власништву Општине. Локација се налази 
поред споменика погинулим борцима у Козјој Луци, па би било потребно да 
наведено земљиште пређе у својину Црквене општине Миљевске или да се на неки 
други начин ријеше имовинско - правни односи, како не би било оспоравања када су 
у питању процедуре које даље слиједе. За цркву је обезбијеђен идејни пројекат, по 
угледу на цркву у Јошаници.  

Он је позвао све присутне на сједници Скупштине, као и све грађане општине 
Фоча да према својим могућностима помогну изградњу ове цркве. 

 

Петар Елез је поднио двије иницијативе, у име грађана Мјесне заједнице 
Миљевина, евидентиране као 34. и 35. 

 

34)  Он је предложио да се изврши уређење зелених површина у центру 
насеља Миљевина, код зграде, као и зелених површина гдје се гради будући 
споменик погинулим борцима Одбрамбено - отаџбинског рата, и да, у складу са 
могућностима, ово постане пракса која ће се радити сваке године. 
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35)  Он је предложио да се изврши постављање додатних контејнера, како у 
насељу, тако и у зони гдје се налази велики број трговачких радњи и угоститељских 
објеката, гдје стоји један контејнер, а потребна су најмање два, уз напомену да сви 
власници објеката уредно плаћају своје обавезе. 

Он је истакао да се контејнери празне једанпут у седам дана, и то уторком, 
износећи иницијативу и потребе грађана да се они празне два пута у седмици, нпр. 
уторком и петком. 

 

 

На Петнаестој редовној сједници (јул) иницијативе дали су одборници: 
Татјана Шифорија и Огњен Бодирога, са укупно четири иницијатива, које су 
евидентиране као 36 - 39. 

 

Татјана Шифорија је дала двије иницијативе, евидентиране као 36. и 37. 

 

36)  Она је предложила да се формира мјесна заједница Барковац. 
Она је образложила да насеље Бараковац припада Мјесној заједници 

Драгочава и да су грађани овог насеља јако незадовољни јер нису у прилици да 
остваре своје захтјеве, јер су географски (путно) удаљени од Драгочаве, па траже 
оснивање нове мјесне заједнице Бараковац. 

Подручје јединице локалне самоуправе дијели се на мјесне заједнице ако је то 
засновано на просторним, историјским, природним или културним разлозима и ако 
је то у интересу становника јединице локалне самоуправе. Подручје мјесне заједнице 
може се мијењати на начин и по поступку утврђеним законом и Статутом Општине. 

 

37)  Она је предложила да се изнађе начин да Општина обезбиједи земљиште 
за изградњу споменика за погинуле борце Драгочаве, Потпећи, Крушчице, Папратна, 
Орахова, Бољарадине и Слатине 

 

Огњен  Бодирога је дао двије иницијативе, евидентиране као 38. и 39. 
 

38)  Он је предложио да се асфалтира један километар пута у Улици Цара 
Душана, у насељу Ливаде, од куће Чанчара до куће Радовића. 

 

39)  Он је предложио да се Студентска улица, до кућа Мома и Зорана 
Ивановића, наспе и овим кућама се омогући прилаз аутима и да се ријеши проблем 
расвјете. 

 

 

На Шеснаестој редовној сједници (октобар) иницијативе су дали одборници: 
Татјана Шифорија, Милош Милић, Огњен Бодирога и Милорад Костић, са укупно 
пет иницијатива, које су евидентиране као 40 - 44. 

 

40)  Татјана Шифорија је предложила да се инспекторима Општинске управе, 

због отежаних услова рада, утврди додатак на плату у износу од 15%, што је у 
складу са Законом о инспекцијама Републике Српске и Законом о комуналној 
полицији Републике Српске и да се средства за те намјене планирају у буџету 
Општине за 2023. годину. 

Она је образложила да је Скупштина једногласно подржала рад општинских 
инспектора и извјештаје о њиховом раду, уз констатацију да они раде у отежаним 
условима, да излазе на терен и мимо радног времена, ноћу, празницима и нерадним 
данима. 
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41)  Милош Милић је предложио да се постави лежећи полицајац у дијелу 
Карађорђеве улице, на потезу од ординације др Мила Крунића до фризерског салона 
„Стојановић“, код Сат-куле. 

Он је образложио да се више пута дешавало да возачи, у дане викенда, 
највјероватније под утицајем алкохола или брзе вожње, аутом ударају у околне 
објекте, које треба заштитити. 

 

42)  Огњен Бодирога је предложио да се одржи посебна сједница Скупштине 
на којој би се дискутовало о проблему гријања, на којој би се изнашло најбоље 
рјешење за грађане општине Фоча, јер је очигледно да ће Општина имати проблем са 
гријањем, а поготово када настане зимски период. 

 

Милорад  Костић је дао двије иницијативе, евидентиране као 43. и 44. 
 

43)  Он је поновио иницијативу са Тринаесте редовне сједнице Скупштине 

(април), на коју није добио потпун одговор, у којој је истакао захтјев већег броја 
грађана за изградњу уличне расвјете у Улици Петра Кочића, насеље Подмусала.  

Ова иницијатива је наведена и образложена под бројем 20). 

 

44)  Он је предложио да се у Принциповој улици поставе два лежећа 
полицајца, како би се бар мало смањило дивљање возача аутима, а посебно у дане 
викенда. 

Он је образложио да су му, недавно, двојица пијаних возача аутом ударили у 
кућу. 

 

 

На Седамнаестој редовној сједници (новембар) иницијативе су дали 
одборници: Драгослав Станојевић, Душан Бодирога, Мирослав Ристановић, Милош 
Милић и Изет Спахић, са укупно седам иницијатива, евидентиране као 45 - 51. 

 

45)  Драгослав Станојевић је предложио да Скупштина формира комисију 
која ће размотрити статус радника који су 2012. године примљени у стални радни 
однос у Општинску управу, када им је у више наврата прекидан радни однос, а суд 
их је поново враћао на посао, а ови предмети су поново активирани, у циљу да овај 
процес не би и даље трајао, да се оствари увид у стање тих предмета и достави 

извјештај Скупштини, са приједлогом мјера којим би се ублажиле посљедице тешког 
материјалног положаја ових људи. 

 

Душан Бодирога је дао двије иницијативе, евидентиране као 46. и 47. 
 

46)  Он је предложио да се организује обиљежавање 5. децембра, који је 
најбитнији датум у историји општине Фоча, када је, послије завршетка Првог 
светског рата, Фочански срез одлучио да се присаједини Србији, чиме је Фоча, након 
450 година ропства под турским царством и ропством Аустро-Угарске, доживјела 
слободу. У неком наредном периоду треба размишљати да овај датум буде Дан 
Општине Фоча или, за почетак, да се он некако обиљежи, јер је то дан који је уско 
везан за општину Фоча, док је 9. мај од европског и светског значаја и нема 
специфичну везу са Фочом. 

 

47)  Он је замолио Начелника Општине да поднесе иницијативу НП 
„Сутјеска“ у вези са поставком Музеја битке на Сутјесци јер је недопустиво да се, 
послије комунистичког периода, Југословенска војска у отаџбини, односно четнички 
покрет приказује у истој равни са усташким покретом и нацистичком Њемачком.  
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Он је образложио да треба имати у виду да је свуда у свијету четнички покрет 
признат као антифашистички и да је вођа тог покрета, Драгољуб Дража Михајловић, 
можда и најодликованији официр у савезничкој  војсци, јер су га одликовале САД, 
Пољска, Француска, а историографија је овај покрет данас признала као 
антифашистички покрет. 

 

48)  Мирослав Ристановић је предложио да неки сљедећи капитални пројекат 
у општини Фоча буде изградња нове зграде Дома здравља у Фочи, што је ушло у 
Стратегију развоја општине Фоча. Он је образложио да је постојећа зграда Дома 
здравља у Фочи стара преко 115 година, да је грађена као гарнизон аустро-угарске 
војске, да по свом простору не одговара стандардима за пружање здравствене 
заштите, а да је у овој установи сада  запослено 90 лица. 

 

49)  Милош Милић је дао иницијативу да се попуни Комисија за праћење 
статуса пензионера.  

Он је образложио да је члан ове комисије, Радојица Млађеновић, недавно 
преминуо, па је потребно извршити попуну ове Комисије у пуном саставу ради 
њеног рада. 

 

Изет Спахић је дао двије иницијативе, евидентиране као 50. и 51. 
 

50)  Он је предложио да Начелник Општине, у сарадњи са представницима 
бошњачке заједнице - Удружењем жртава рата Фоча '92 – '95, иницира састанак са 
Тужилаштвом Босне и Херцеговине и Институтом за тражење несталих на тему 
изградње великих и малих хидроелектрана у коритима ријека Дрине и Бистрице. 

Он је образложио да нису пронађена тијела 620 Бошњака и да постоји 
основана сумња да у коритима ових ријека има костију убијених Бошњака. То 
потврђују чињенице да су у кориту ријеке Бистрице већ пронађене двије масовне 
гробнице, а у кориту ријеке Дрине једна масовна гробница са 43 посмртна остатка, а 
прије неколико дана је била информација, која је дошла са терена, да су на 
локалитету изградње пратећих објеката ХЕ „Бук Бијела“ пронађене људске кости. 

 

51)  Он је предложио да Начелник Општине са својим сарадницима поново 
иницира састанак са власницима малих хидроелектрана које су изграђене на 
подручју МЗ Јелеч и да се, уз подршку локалне заједнице, малих хидроелектрана и 
неких екстерних средстава, покуша ријешити питање електрификације МЗ Јелеч. 

 

 

На Осамнаестој редовној сједници (децембар), иницијативе су дали 
одборници: Мирослав Ристановић, Татјана Шифорија и Милош Милић, са укупно 
три иницијативе, које су евидентиране као 52 - 54. 

 

52)  Мирослав Ристановић је истакао да је испред ОШ „Веселин Маслеша“ 

постављен један лежећи полицајац, у Улици Николе Пашића, сматрајући да би 
требало поставити још један лежећи полицајац у близини пјешачког прелаза гдје се 
сијеку улице Николе Пашића и Вука Караџића, тј. код Спортског центра „Партизан“. 

Он је образложио да сва дјеца из Улице Петра Кочића, којих има много, 

прелазе улицу на том пјешачком прелазу, а лежећи полицајац је постављен 300 
метара од пјешачког прелаза, па је исти потребно помјерити ближе пјешачком 
прелазу или поставити још један лежећи полицајац на овој локацији. 

 

53)  Татјана Шифорија је дала иницијативу да се засаде дрвореди у Улици 9. 

мај, од семафора, поред „Нове банке“, до краја ове улице. 
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Она је образложила да је дрворед раније постојао и да су стабла посјечена, а 
иницијатива се подноси на исказано интересовање слушаоца Радио Фоче. 

 

54)  Милош Милић је истакао да је, након више деценија, суд Босне и 
Херцеговине покренуо кривични поступак и потврдио оптужнице за један од 
највећих злочина у Босни и Херцеговини, а то је Јошаница 1992. године. 

Он је дао иницијативу да се лицима која буду одлазила на суд у Сарајево, 

уколико постоји могућност, прижи помоћ кроз логистику, гориво и друга помоћ, 
какао би та лица свједочила о овим ратним злочинима. 

 

 

Као што је наведено у Информацији, све иницијативе одборника су обрађене 
у форми посебног обавјештења, у писаној форми, које је рађено одмах након 
одржавања сједнице и достављано на упознавање предсједнику Скупштине, 
Начелнику Општине, замјенику Начелника Општине и начелницима одјељења из 
састава Општинске управе, ради упознавања, њихове обраде и реализације. 

 

У Програму рада Скупштине предвиђено је да се питање реализације 
иницијатива одборника разматра на сједници Скупштине, периодично, у оквиру 
посебне тачке дневног реда, која је дефинисана као: Информација о реализацији 
иницијатива одборника, које су планиране за мјесеце: март (број 17), јул (број 53) и 
децембар (број 64). 

Ове тачке разматране су на: 
-  Тринаестој редовној сједници (април), 

-  Шеснаестој редовној сједници (октобар), 
-  Осамнестој редовној сједници (децембар). 
 

На овим сједницама разматрана је писана информација о реализацији 
иницијатива одборника, у чијој изради су учествовали Начелник Општине и 
одјељења Општинске управе. 

У овој писаној информацији наведени су подносилац и садржај иницијативе, 
као и ознака субјекта који је дао одговор на иницијативу и његов садржај. 

О информацијама о реализацији иницијатива одборника отварана је расправа, 
у чему није било изузетака.  
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