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 У Фочи, јануар 2023. године    Обрађивачи  
        Скупштинска радна тијела 
 



У  складу са Програмом рада Скупштине општине подноси се  Информација о раду 
скупштинских радних тијела у 2022. години.  

Скупштина општине Фоча имала 17 сталних радних тијела  : девет комисија, пет  
одбора  и  три  савјета, а то су: 

1. Комисија за избор и именовање, 
2. Комисија за статутарна питања и  прописе, 
3. Комисија за награде и признања, 
4. Комисија за вјерска питања, 
5. Комисија за буџет и финансије,       
6. Комисија за заштиту околине, културног и природног насљеђа,      
7. Комисија за питања младих,    
8. Комисија за праћење статуса пензионера,  
9. Комисија за мјесне заједнице,     
10. Одбор за друштвени надзор и представке,   
11. Одбор за регионалну и међународну сарадњу,   
12. Одбор за Кодекс понашања,       
13. Одбор за равноправност полова,    
14. Одбор за здравље, 
15. Савјет за спорт,     
16. Савјет за културу,    
17. Савјет потрошача.  

 

 

I   КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ  
 

            Комисија за избор и именовање има пет чланова  који су изабрани из реда 
одборника  на Првој сједници Скупштине општине одржаној 13.01. 2021 године, а то су:   
Радмил Марић, предсједник, Миливоје Достић, замјеник предсједника и чланови: Милан 
Николић, Немања Лазовић и Гордан Мастило. 
 Радмилу Марићу је престао мандат одборника у Скупштини општине са даном  
17.5.2022.године, а тиме и је престао бити и члан ове Комисије. Умјесто њега додјељен је 
манадат новом оодборнику са листе СНСД Мирославу Ристановићу који је изабран за 
члана ове Комисије на сједници Скупштине општине 27.10.2022. године, а за предсједника 
Комисије је изабран на сједници Комисије  9.12. 2022. године. 
 

 У току 2022. године Комисија за избор и именовање  је одржала пет (5) сједнице. 
 

  На сједници  Комисије која је одржана 2.3.2022 године разматрани су: 
 

1.Разрјешење в.д.директора  Јавне установе Центар за култуту и информисање 
Фоча, 
2.Разрјешење в.д. директора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча, 
3.Разрјешење в.д.директора Јавне установе Музеј“Стара Херцеговина“ Фича, 
4.Разрјешење в.д.директора Јавне установе Дјечији вртић“Чика Јова Змај“ Фоча, 
5.Разрјешење в.д.директора Јавне  здравствене установе  „Апотека Фоча“,  



6 Избор и именовање руководиоца Пословне јединице Апотека „Фоча 2“ Фоча, 
7.Избор и именовање руководиоца Пословне јединице Апотека „Чајниче“ Чајниче, 
8.Разрјешење в.д.чланова Управног одбора Јавне установеТуристичка организација  
Општине Фоча, 
9.Разрјешење в.д.чланова Управног одбора Јавне установе Музеј„Стара 
Хецеговина“ Фоча. 
 

Након разматрања наведених питања, Комисија за избор и именовање је утврдила 

 

П р и ј е д л о г е  

1. Да се  Владимир Пантовић,  професор српског језика и књижевности ВСС,  
разрјеши  в.д. директора Јавне установе  Центра за културу и информисање Фоча.  
 

 2 Да се Снежана Голијанин, професор специјалне едукације и рехабилитације 
ВСС, разрјешава в.д.  директора  Јавне установе  Центра за социјални рад Фоча, 
 

 3. Да се Бранка Ковачевић, дипломирани правник, ВСС разријеши  в. д. 
директора  Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина „ Фоча. 
 

4. Да се Слађана Владичић, професор разредне наставе ВСС, разрјеши в.д. 
директора Дјечијег вртића“Чика Јова Змај“ Фоча, 
 

 5.  Да  се Иван Видојевић,  доктро стоматологије ВСС разријеши в.д.  
директора Јавне  здравствене установе  „Апотека Фоча“ 

 

6. Да се за руководиоца Пословне јединице Апотека „Фоча 2“   Фоча,  именује  

Снежана Малиш, магистар фармације, 
 

7.  Да се за руководиоца Пословне јединице Апотека „Чајниче“ Чајниче,  
именује Горанка Митровић, магистар фармације,  
 

 8.Да се разријеше в. д. чланова Управног одбора  Јавне установе Туристичка 
организација Фоча , и то:   

1.  Владимир Кулић, дипломирани правник, 
2.  Брана Станковић, дипломирани правник, 
3.  Раденко Лазовић, дипломирани економиста 

 

 9.Да се разрјеше в.д.чланови Управног одбора Јавне установе  Музеј „Стара  
Хецеговина“ Фоча и то: 

1. Ђорђе Вуковић, професор географије, 
2. Марина Достић, професор историје, 
3. Радош Радовић, професор хемије. 
 

 На сједници  Комисије која је одржана 26.4.2022 године разматрани су:  
 



            1. Именовање једног члана Школског одбора Јавне установе Основна школа „ 

Веселим Mаслеша “ Фоча, испред јединице локалне самоуправе, 
         2. Иименовање Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање  
Одбора за жалбе. 

 

Након разматрања наведених питања, Комисија за избор и именовање је утврдила: 

 

П р и ј е д л о г е 

 

1. Да се  Владо Симовић, дипломирани  шумарски инжињер, именује за  члана 
Школског одбора  ЈУ Основна школа “Веселин Маслеша“ Фоча, у име јединице 
локалне самоуправе 

 

            2.Да се у Комисију за спровођење поступка избора  и именовања чланова Одбора за 
жалбе општинске управе Општине Фоча, именују:  

   

      1.  Рада Крнојелац, службеник предсједник, 
                  2.  Младен Матовић,  службеник 

                  3. Ранко Шаран, члан 

      4. Љубиша Ивановић,члан 

      5. Владимир Ивановић, члан 

 

 

На сједници Комисије која је  одржана 15.7. 2022. године разматрано је  
 

1  Именовање једног члана Школског одбора  ЈУ“ Основна музичка школа“ Фоча, 

исоред  јединице локалне самоуправе. 

 

Након разматрања наведениог питања, Комисија за избор и именовање је утврдила 

 

 П р и ј е д л о г 

 

Да се  Борислав Бјелогрлић из Фоче, ВСС, именује за  члана Школског одбора  ЈУ 
Основна музичка школа Фоча исоред  јединице локалне самоуправе. 

 

 

На сједници  Комисије  која је одржаној 24.10.2022.разматрано је :  
 

1. Разрјешење и избор чланова сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча: 
 a)  Разрјешење члана Комисије за избор и именовање по основу престанка мандата 

одборника у Скупштини Општине Фоча,  
б)  Избор једног члана Комисије за избор и именовање, 
в)  Разрјешење члана Одбора за здравље по основу престанка мандата одборника у 

Скупштини Општине Фоча,  
г)  Избор једног члана Одбора за здравље, 

 



 Након разматрања наведених питања, Комисија за избор и именовање Скупштине 
Општине Фоча утврдила је:  

 
П  Р И Ј Е Д Л О Г 

 

       а). Да  се  Радмил Марић, разрјеши дужности  члана Комисије за избор и именовање, 
по основу престанка мандата одборника у Скупштини општине Фоча,            2. Разрјешење 
и избор чланова сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча: 
 

       б). Да се  у  Комисију за избор и именовање изабере Мирослав Ристановић, 
одборник Савеза независних социјалдемократа -СНСД-Милорад Додик. 
 

     в) Да  се  Радмил Марић, разрјеши дужности  члана Одбора за здравље, по основу 
престанка мандата одборника у Скупштини општине Фоча 

 

    г) Да се  у  Одбор за здравље изабере Мирослав Ристановић, одборник Савеза 
независних социјалдемократа -СНСД-Милорад Додик. 
 

 

 

На сједници Комисије која је  одржаној 9.12.2022разматрано  је: 
 

1.Избор предсједника Комисије за избор и именовање, 
 2. Разрјешење и избор једног члана Комисије за праћење статуса пензионера: 
a)  Разрјешење члана Комисије за праћење статуса пензионера по основу наступа 
смрти. 
б)  Избор једног члана Комисије за праћење статуса пензионера. 
 

 Након разматрања наведених питања, Комисија за избор и именовање Скупштине 
Општине   је утврдила  
 

П  Р И Ј Е Д Л О Г 

 

       а). Да  се   Радојица Млађеновић, разрјеши дужности  члана Комисије за праћење 
статуса пензионера  због смрти, 
 

       б). Да се  у  Комисију за праћење статуса пензионера  изабере Чедомир Сарић 

 

 

 

II  КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ  
 

             Комисија  за  статутарна питања и прописе има пет чланова  који су изабрани на 
Трећој сједници Скупштине одржаној 26.02. 2021.г. а то су:  Крсто Ивановић, предсједник 
предсједник, Владимир Кулић, замјеник и чланови: Милан Николић, Огњен Бодирога и  
Миладин Ћаласан. 

 



Комисија је у 2022. години одржала осам (8) сједница. 
 

На сједници Комисије која је одржана 28.01. 2022. године,  разматрани су: 
 

1, Приједлог одлуке о  висини вриједности непокретности на територији општине 
Фоча  по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у  2022.години, 

2. Приједлог одлуке о висини  стопе пореза на  непокретности  на територији 
општине Фоча за 2022. годину, 

3.Приједлог одлуке о усвајању Приједлога Плана парцелације  за пословну зону 
„Ливаде“ Фоча 

 

 Код наведеих приједлога одлука, Комисија није имала примједби у погледу  
правног основа за доношење предложених одлука и њихове  правне обраде  

 

  

На сједници Комисије која је одржана 2.3. 2022. године,  разматрани су:  

 

1. Приједлог одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене  1 метра 
квадратног корисне површине стамбеног и пословног простора на подручју 
општине Фоча у2021.години, 

2. Приједлог одлуке о утврђивању  просјечних јединичних цијена  радова 
комуналне и  друге инфраструктуре и  уређења јавних површина,  

3. Приједлог одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског 
зељишта за 2022.годину,  

4. Приједлог одлуке о усвајању Приједлога регулационог плана за дио насеља 
Доње Поље“Студентски дом број 2“ општина Фоча 

5. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 
начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију 
Општинске управе општине Фоча. 

6.   Приједлог одлуке о оснивању Пословне јединице Апотека „Фоча 2“ Фоча, 
7.  Приједлог одлуке о оснивању Пословне јединице Апотека „Чајниче“ Чајниче, 

 

 Код наведеих приједлога одлука, Комисија није имала примједби у погледу  
правног основа за доношење предложених одлука и њихове  правне обраде  

 

 

На сједници Комисије која је одржана 27.04. 2022. године,  разматрани су: 
 

1. Приједлог одлуке о изградњи вишепородичног стамбеног објекта за младе 
брачне парове у насељу Доње Поље, у Фочи, 

2.  Приједлог одлуке о изградњи „Дома за старија лица“ у Фочи,  
3. Приједлог одлуке о планирању и обезбјеђењу средстава за суфинансирање 

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

својини Општине Фоча, 
5. Приједлог одлуке о условима организовања, начину коришћења и наплате 

паркирања на јавним паркиралиштима на подручју општине Фоча, 



6. 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, 

7.  Приједлог одлуке о додјели награда и признања Општине Фоча за 2022. годину, 
8. Приједлог одлуке о усклађивању организовања и пословања Српске централне 

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

за жалбе Општинске управе Општине Фоча. 
 

Код наведеих приједлога одлука, Комисија није имала примједби у погледу  
правног основа за доношење предложених одлука и њихове  правне обраде. 

 

Комисија је имала примједбу техничке природе  код  Приједлога одлуке о условима 
организовања, начину коришћења и наплате паркирања на јавним паркиралиштима на 
подручју општине Фоча, Комисија  је предложила  одређене корекције, ради прегледности 
одлуке, а то су: 

-У члану 6. став 2 и 3 да се улице које су наведене у овим ставовима   наведу  у 
алинејама, као и да се у ставу 3 истог члана прецизира паркинг простаор иза Центра за 
културу и инфомисање, 

-У  члану 6 став 4 да се подијели на два става, 
- Члан 19.  да се подијели на два става. 
 

 

На  сједници Комисије која је одржана 3.6 .  2022. године,  разматрани су: 
 

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

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

3. 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. 

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

5. Приједлог Одлуке о усвајању Приједлога измјена и допуна дијела Регулационог 
плана „Хум - Шћепан Поље“ Фоча (пета измјена). 

6. Приједлог Одлуке о усвајању Приједлога измјена и допуна дијела Регулационог 

плана „Брод на Дрини“ Фоча( шеста измјена). 

 



Код предложених одлука Комисија није имала примједбу у погледу правног основа 
за доношења предложених одлука и њихове правне обраде.  

Комисија је једино код Приједлога одлуке о продаји непокретности означене као 
к.ч. број: 1247 и 1276 уписане у Посједовни лист број: 51/2, к.о. Љубина, дала примједбу 
на висину почетне продајне цијене  земљишта од 0,50 КМ по М2  и сматра да је ова цијена  
доста ниска. 

 

 

 На сједници Комисије која је  одржана 20. 7. 2022. године, разматрани су:  

 

1. 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,  

 

2.  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,  

 

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

 

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

 

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

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

 7. Приједлог одлуке о продаји сувласничког дијела Општине Фоча  у парцели 
означеној  као к.ч. број:1953/3,  уписана  у  лист  непокретности  2471 ,к.о. Фоча. 
 

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

Код наведеих приједлога одлука, Комисија није имала примједби у погледу 
правног основа за доношење одлука и њихове правне обраде. 

Члан Комисије Огњен Бодирога је  код 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, био уздржан по 
питању цијене коштања 1м2градског грађевинског земљишта и сматра да ова цијена треба 
да износи 150 КМ./ М2.. 

 

 



На сједници Комисије која  одржаној 26. 10. 2022. године, разматрани су:  

 

1.   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. 

 

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

 

3. 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, 

 

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

 

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

 
 

Код наведеих приједлога одлука, Комисија није имала примједби у погледу 
правног основа за доношење одлука и њихове правне обраде. 
 

 

На сједници Комисије која  одржаној 10 11. 2022. године разматран је : 
 

- Приједлог одлуке о куповини непокретности –индивидуалног стамбеног  
објекта и земљишта уз објекат у насељу Миљевина,изграђеног на к.ч.број 
758, к.о.  Миљевина,уписан у посјњдовни лист, број 297/1.К.О. Миљевина. 
 

Код  приједложене  одлуке, Комисија није имала примједби у погледу правног 
основа за доношење одлуеа и њене правне обраде. 
 

 

 

На сједници Комисије која  одржаној 14 12. 2022. године, разматрани су: 
 

1. Приједлог одлуке  о усвајању Ребаланса буџета Општине Фоча за 2022.годину, 
 

2. Приједлог одлуке о усвајању Буџета општине Фоча за 2023.годину, 
 

3. Приједлог одлуке о извршењу Буџета општине Фоча за 2023.годину, 
 

4. Приједлог одлуке о отпису ненаплативих потраживања са 30.11. 2022.годину. 
 



5. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела  Регулационог 
плана „Центар1“(шеста одлука о измјени од усвајања ревизије Плана, 

 

6.  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) 

 

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

 

8. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна Регулационог плана „ 

Чоходор Махала „( који се односи на подручје садашњег насеља Лазарево-прва 
измјена од усвајања ) 

 

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

 

Код  приједложених  одлука, Комисија није имала примједби у погледу правног 
основа за доношење одлуеа и њене правне обраде 

 

 

III   КОМИСИЈА ЗА НАГРДЕ И ПИЗНАЊА  
 

             Комисија  за  награде и признања има три члана  који су изабрани на  Трећој 
сједници Скупштине општине  која је одржана 26.02. 2021 године, а то су Дејан Павловић, 
предсједник и чланови : Миливоје Достић и Сребренко Кунарац. 

 

Комисија за награде и признања  је у 2022. години одржала је три (3)   сједнице и 
то: 7. прила, 13. априла и 28. априла 2022. године, на којим је разматрала приједлоге и 
иницијативе за додјелу награда и признања Општине Фоча за 2022. годину, који су 
достављени од стране одређених субјеката.  

 

Приједлози за награде и признања су наведени према редослиједу пријема, а то су: 
  

1)  Мирослав  Авдаловић,  одборник  у  Скупштини  Општине  Фоча  
Приједлог:  Захвалница.  
 

ДРАГАН ЂОРЂЕВИЋ, техички руководилац Теренске јединице у 
Електродистрибуцији Фоча, за посебан допринос и учешће у реализацији пројеката 
електрификације, изградње и реконструкције електричне мреже на подручју општине 
Фоча, 

 

2). Студентски савез  Медицинског факултета 

Приједлог: наовчана награда или захвалница 

 



МАРИЈА РАДОВИЋ, за постигнуте резултате у школовању и студирању и учешћа у 
многим  студентским и  хуманитарним акција  

 

3)   Мјесна  заједница  Миљевина 

Приједлог:  Новчана награда или Захвалница.  

 

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

 

4)   Татјана  Шифорија,  одборник  у  Скупштини  Општине  Фоча 

Приједлог:  Захвалница.  
 

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

 

5)   Начелник  Општине Фоча,  Милан  Вукадиновић  
 

а)  Захвалнице:   

 

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  –  

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

 

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

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

б)   Новчане награде:  
1.  ИСИДОРА  АРСЕНОВИЋ, најбољи студент из општине Фоча за успјех остварен 

током студија за академску 2020/2021. годину  

2.  БОЈАНА  ЧОЈИЋ, најбољи студент Универзитета у Источном Сарајеву – на 
Пољопривредном факултету за академску 2020/2021. годину, 

3.  НИКОЛА  КОСЈЕРИНА, најбољи студент Медицинског факултета Фоча за 
академску 2020/2021 годину, 

4.  ДАРКО КРСМАН, најбољи студент Православног богословског факултета „Свети 
Василије Острошки“ Фоча за академску 2020/2021. годину,  

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



6.  ГОРАН  БРБОРИЋ, најбољи ученик Српске православне богословије „Свети 

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

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

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

годину.  

 

6)  Мирослав  Mатовић  и  Миодраг  Костић,  одборници  у  Скупштини 
Општине  Фоча  

Приједлог:  Захваланица. 
 

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

7)   Спелеолошко  друштво  „Ursus  spelaeus“  Фоча 

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

Приједлог:  Новчана награда. 

 

8)   Гордан  Мастило,  одборник  у  Скупштини  Општине  Фоча  
Приједлог: Новчана награда. 

 

МИХАИЛО  МИЛИКИЋ, професор у Средњошколском центру Фоча. за посебан 
допринос и стваралаштво у изради уџбеника као наставног средства у области образовања 

 

9)   Душан  Бодирога,  одборник  у  Скупштини  Општине  Фоча  
Приједлог:  Захвалница. 

 

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

10)   Огњен  Бодирога , одборник  у  Скупштини  Општине  Фоча  
Приједлог:  Захвалница. 
 

АНГИО  ТИМ  Универзитетске  болнице  Фоча,  на  челу  са  др  Срђаном 
Поповићем 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, 

 

11)   Дејан  Павловић,  потпредсједник  Скупштине  Општине  Фоча  

Приједлог:  Захвалница. 

 

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



 

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

Након разматрања наведених приједлога, Комисија за награде и признања је 
утврдила коначан  
 

П Р И Ј Е Д Л О Г 

за  додјелу  награда  и  признања  Општине  Фоча  за  2022.  годину 

  

  

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. 

 

 

2)   Новчана  награда  –  диплома  са  новчаном  наградом  у  износу  од  500  
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, 

 

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.  

 



Комисија је прихватила све достављене приједлоге за награде и признања, осим  
приједлога Студентског савеза  Медицинског факултета Фоча, који је предложио  МАРИЈу   
РАДОВИЋ, као  изванредног студента треће године Медицинског факултета у Фочи, са 
просјеком оцјена 9,79 и великог хуманитарца 

 

  На сједници Комисија за награде и признања, која је одржана у скупштинској 
паузи Тринесете  редовне сједнице Скупштине 28.04. 2022. године, допуњен је овај 
Приједлог са још једном Захвалницом коју је Комисија предложила да се додјели 

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

Скупштина Општине  Фоча  је  на Тринаестој редовној сједници оджаној  28.4 

2022. године  све приједлоге Комисије прихватила једногласно. 
 

                                                                        
 

IV    КОМИСИЈА  ЗА  ВЈЕРСКА  ПИТАЊА . 
 

 Комисија за вјерска питања   има три члана који су изабрани на Трећој сједници 
Скупштине  општине, одржаној 26.2.2021. године, а то су: Изета Спахића, предсједник 
,Мирослава Авдаловића и Предраг Кунарац, чланови Комисије.  

 

 Комисија је у 2022.години одржал једну (1) сједнице. 
 

Комисија је на сједници коју је одржала  30.6. 2022. године у проширеном 

саставу гдје су поред чланово Комисије: Изета Спахића, предсједник  и Мирослава 
Авдаловића, члан, а одсутан је био предраг Кунарац, члан Комисије присуствовали и : 
испред Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, Александар Станић,самостални 
стручни сарадник, Драган Ивановић, начелник Одјељења за финансије,  представници 
вјерских заједница и то: Српске православне цркве,. Душан Андрић, јереј и старјешина 
Храма „Свети Сава“,  Исламске заједнице Миралем ефендија Софтић, главни  имам  
Исламске заједнице Фоча и  Ранко Шаран, директор ЈКП “Комуналац“ Фоча 

 Сједници није присуствовао представник Католичке цркве иако је био уредно 
позван. 
 

  Ова сједница је одржана поводом израде  Информација о стању и остваривању 
сарадње са вјерским заједницам на подручју општине Фоча, коју ради Одјељење за 
привреду и друштвене дјеластности у сарадњи са Комисијом за вјерска питања, а 
Информацију разматра Скупштина општине Фоча. 
 

 Представницима вјерских заједница информисали су Комисију он међусобној 
сарадњи, као и сарадњи вјерских заједница општине и органа Општине Фоча.. 
 

Представник Српске православне цркве је информисао да  Српска православна 
црква има добру сарадњу са вјерским заједницама које дјелују на  општини Фоча, а има 
добру сарадњу и са органима власти општине  Фоча.  



Представник Српске православне цркве  је информисао Комисију да је завршена 
капела на гробљу „Божовац“, као и  радовима који су урађени на Храму „Свети Сава“  и 
оним који предстоје  да се ураде  у 2022. години. а односе  се на уређењe  ентеријера и 
екстеријера. За овај пројекта  општина је издвојила 460.000 КМ, а друи дио средстава је 
обезбјеђен од донација и прилога вјерника. 

Представник ове вјерске заједнице су информисали Комисију да је акцијом 
свештенства  и вјерника  Српске православне цркве извршено дјелимично  чишћење  и 
уређење старог српског православног гробља у насељу Обилићеву, које још није у 
потпуности уређено,  па је сугерисао да око уређења овог гробља помогне и општина.  

Представник овје вјерске заједнице је указао и на постојање добра сарадња Српске 
правослвне цркве са Исламском вјерске заједницом и Католичком црквом  у Одбору за 
међурелигијску сарадњу Фоча.  

 

Представник Исламске заједнице Фоча, је истакао да у 2021.години није било 
сарадње између Исламске заједнице и Општине Фоча и  да на поднесене захтјеве за 
учешће општине око изградње помоћног објекта у склопу Алаџа џамије и обнова Текије у  
градском мезарју „Текија“ није било ни једне КМ из буџета општине, а ни одговора на 
захтјев. 

Представник ове вјерске заједнице замјера што Општина и њени органи нису 
ништа предузели по питању узурпације земљишта у насељу Лазарево које је у власништву 
Исламске заједнице  иако је Општинска Комисија за вјерска питања  у јулу 2021. године 

сугерисала Начелнику општине да се формира комисију која ће заједно са представницима 
Изсламске заједнице  обићи  ову локацију како би се утврдило право стање ствари.  

Представник ове вјерске заједнице ја апеловао код Комисије да реагује код  
Одјељења за инспекцијске послове  Општинске управе  како би се продужио рок који је 
оставило ово одјељење Меџлису Исламске заједнице  за  уређење простора око вјерских 
објеката у улици Карађорђевој и Теодора Драјзера  
 

Директор ЈКП “Комуналац“ Фоча. је информисао о проблемима око одржавања 
градских гробаља  за која се из буџета општине не пребацују посебна средства за 

одржавање гробаља, па је ови комунални  објекти одржавају у складу са могућнстима 
предузећа и висином средства. ЈКП “Комуналц“ је вољно да одржава и гробље „Текија“, 

али је проблем што се за одржавање овог гробља од сродника умрлих тешко може  
извршити наплата, јер су они непознати.  

 

Комисија је била мишљења да би се око обезбеђења средстава за уређење гробаља 
којим не управља ЈКП“Комуналац“, а то су: римокатоличко гробље у Мијаковићима,  
старо православно гробље у горњем Обилићеву, гробље Текија и јеврејско гробље у 
близини Универзитетске болнице, представници вјерских заједница општине преко 
Одбора за међурелигијску сарадњу Фоча требали да покрену иницијативу према 
Међурелигијском вијећу Б и Х, за обезбјеђење наведених средстава уз помоћ  амбасада 
које се налазе у Сарајеву, као што су: амбасада Турске или арапскиих земаља за донацију 
за уређење гробља „Текија“ амбасади Србије за донације за уређење српског православног 
гробља у Обилићеву, амбасади Хрватске за донацију за уређење  римокатоличко гробље и  
амбасади Израјела за  донацију за уређење  јеврејско гробље. 
 



На овој сједници Комисије су донесени  
 

З  а к љу ч ц и  
 

1.Комисија за вјерска питања констатује да по једном броју закључака  са Друге 

сједнице  Комисије, број: 01-111-49-2/21 од 09.07.2021.год, који су достављени на адресу 

Начелника Општине Фоча и Скупштине општине Фочан ништа није  предузето. 

 

2.Комисија за вјерска питања препоручује Начелнику Општине да се изнађу 

одређена финансијска средства  како би се могло извршити чишћење и довођење у ред 
гробаља: старог православног гробља у насељу Обилићево, гробља Текија и католичког 

гробља, 

 

3.Комисија за вјерска питања поново препоручује Начелнику Општине да формира 

комисије која ће заједно са представницима Исламске заједнице  обићи локацију у насељу 

Лазарево како  би се утврдило постојања узурпације земљишта ове вјерске заједнице, као 

и да се  формира комисију која ће обићи локацију католичког гробља које се налази  у 

близини Универзитетске болнице и размортити  могућност изградње  потпорног зида  

према цести. 

 

4.Комисија за вјетрска питања сугерише Одјељењу за инспркцијеске  послове и 

комуналну полицију да се продужи рок који је остављен Меџлису Исламске заједнице  за 

довођење у уредно стање простора око вјерских објеката у улици Карађорђевој и улици 

Теодора Драјзера. Остављени рок за уређење простора око ових вјерских објеката је седам 

(7) дана и по мишљењу Комисије  он је доста  кратак. 

 

 5. Комисија за вјерска питања сугерише да се за 30 минута помјери  вријеме 

поласка аутобуса недељом  на релацији  од Храма „Светог Саве“ до гробља  Бараковц, 

тако што би аутобус  испред Храма умјесто у 10,00 часова полазио у 10, 30 часова, а ово 

због грађана  вјерника који недељом одлазе на службу у Храм „Светог Саве“, а потом  иду 

да посјете  гробове сродника на Бараковцу. 
 

 Закључци са ове сједнице Комисије су достављени на адресу начелника општине и 
Скупштини општине. 

 

 

 

 

   V      КОМИСИЈА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ    

 

 

Комисија  за  буџет и финансије има  пет чланова који су изабрани на Трећој 
сједници Скупштине општине  која је одржана 26.02. 2021 године у саставу:   Милош 
Милић, предсједник, Хелена Владичић( од 22.7.2021.г) Изет Спахић, Раденко Лазовић и  
Блашко Трифковић.  

  

Комисија за буџет и финансије је у 2022. години одржала је пет(5)  сједница. 



 

 На сједници Комисије за буџет и финансије, која је одржана  26. 4..2022. године, , 
разматран  је:  
 

-Приједлог одлуке о планирању и обезбјеђењу  средстава за суфинансирање 
партерног уређење Хрaма Светог Саве у Фочи. 
 

Након разматрања предметне одлуке, Комисија за буџет и финансије је  
једногласно заузела сљедећи  
 
      С Т А В  
 

  Комисија за буџет и финансије  је констатовала да  нема примједби на Приједлог  
одлуке о планирању и обезбјеђењу  средстава за суфинансирање партерног уређење Хрaма 
Светог Саве у Фочи. 
 

 

 На сједници Комисије за буџет и финансије, која је одржана  6. 6..2022. 

годинеразматрани су 

 

 

1. Извјештај о извршењу буџета општине Фоча за 2021.годину, 
2. Извјештај о реализацији потрошње буџетске резерве за 2021. годину, 
3. Информација о кредитном задужењу Општине фоча. 
4. Информација о наплати пореза на подручју општине Фоча 

 

АД-1  
 

Након разматрања Извјештај о извршењу буџета општине Фоча за 2021.годину  

Комисија за буџет и финансије  је констатовала: 
 

-  да je извршење Буџета Општине Фоча за 2021. годину, вршено у складу са 
Буџетом, односно ребалансом Буџета за 2021. годину, као и у складу са Одлуком о 
извршењу буџета Општине Фоча за 2021. годину, 

-да су реалокације средстава између буџетских позиција у оквиру буџетских 
корисника, односно између буџетских корисника, рађене на начин и у оквирима 
предвиђеним Одлуком о извршењу буџета за 2021. годину,  

 -да су приходи и примици, односно расходи и издаци, евидентирани на начин 
утврђен Правилником о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени 
контног плана за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова, што 
је условило приказивање нових буџетских позиција у извјештају (прије свега када је у 
питању буџетски корисник „Скупштина Општине“). 

 Комисија за буџет и финансије је сагласна да се све економске промјене 
евидентирају на исправне економске кодове, без обзира на кодове наведене у плану 
буџета, те да се исказују на начин приказан у Извјештају о извршењу  буџета Општине 
Фоча за 2021. годину.  



Комисија  за буџет и финасије је констатовала да је буџетска потрошња била у 
планираним оквирима, и да су буџетски корисници своју потрошњу ускладили са 
усвојеним Буџетом Општине Фоча za 2021.годину и Одлуком о извршењу буџета 
Општине Фоча за 2021.годину.  

Комисија за буџет и финансије је констатовала да нема примједби на Извјештај о 
извршењу буџета општине Фоча за 2021. годину и сматра да овај Извјештај може да иде 
на скупштинско усвајање.. 
 

АД-2  
Након разматрања Извјештај о извршењу  буџетске резерве за 2021.годину, 

Комисија за буџет и финансије  је констатовала  да  на овај Извјештај  нема примједби и да  
исти  може иде на скупштинско усвајање.. 
 

АД-3  

Након разматрања  Информације о кредитном задужењу за 2021.годину, Комисија 
за буџет и финансије  је констатовала  да на ову Информацију   нема примједби и  да  иста  
може иде на скупштинско усвајање.. 
 

АД-4 

Након разматрања  Информације о наплати пореза на подручју Општине Фоча, 
Комисија за буџет и финансије је констатовала да  на ову Информацију нема примједби и 
да  иста  може иде на скупштинско усвајање.. 

  

 

 

 На сједници Комисије за буџет и финансије, која је одржана  25. 10..2022. 

годинеразматрани су 

 

1. Извјештај о извршењу буџета општине Фоча  за период јануар-јун 2022. године, 

 

2. Приједлога 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 

 

АД - 1. 

Након разматрања Извјештај о извршењу буџета општине Фоча  за период јануар-

јун 2022. године, Комисија за буџет и финансије је констатовала да на предложени 
Извјештај нема примједби, те  исти  може да иде у скупштинску процедуру. 
 

АД - 2. 

Након разматрања Приједлога 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, 

Комисија за буџет и финансије је констатовала да на предложену Одлуку нема примједби, 
те  исти  може да иде у скупштинску процедуру. 



 

 

На сједници Комисије за буџет и финансије, која је одржана  11.11.2022.  

године, разматрани су: 
 

1.Нацрт ребаланса буџета општине Фоча за 2022.годину.  
2.Нацрт буџета општине Фоча за 2023.годину.  

 
      

АД - 1. 

Након разматрања Нацрт ребаланса буџета општине Фоча за 2022.годину. 
Комисија за буџет и финансије је констатовала  да је   предложени Нацрт ребаланса  
урађен  у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске  и на исти нема 
примједи 

. 

АД - 2.  

  Након разматрања Нацрта буџета Општине Фоча за 2023.годину, Комисија за буџет 
и финансије је констатовала да је предложени Нацрт буџета урађен  у складу са Законом о 
буџетском систему Републике Српске и на исти нема примједи. 
 
 

На сједници Комисије за буџет и финансије, која је одржана  13.12.2022.  

године, разматрани су 

 

1. Приједлог одлуке о усвајању Ребаланса буџета општине Фоча за 2022.годину.  
2. Приједлог одлуке о усвајању Буџета општине Фоча за 2023.годину.  
3. Приједлог одлуке о извршењу буџета општине Фоча за 2023. годину. 
4. Приједлог одлуке о отпису ненаплативих потраживања са 30.11.2022. године. 

 

 
 

АД - 1. 

Након разматрања Приједлога  одлуке о усвајању Ребаланса буџета општине Фоча 
за 2022.годину, Комисија за буџет и финансије је констатовала да је Приједлог ребаланса 
буџета урађен  у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске  и на исти  је 
дата Сагласност Министраства финансије Републике Српске. 
 Из свега изложеног Комисија за буџе и финансије  констатује да на Приједлог 
ребаланса буџета општине Фоча за 2022. годину нема примједби  и сматра да он може да 
иде на скупштинско разматрање и усвајање. 
 

АД - 2.  

  Након разматрања Приједлога одлуке о усвајању Буџета Општине Фоча за 
2023.годину, Комисија за буџет и финансије је констатовала да је Приједлог буџета урађен  
у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске и на исти је дата Сагласност 
Министраства финансије Републике Српске. 
 



Приједлог буџета је урађен на основу процјене буџета за 2022. годину и извршења 
буџетских прихода до момента израде Приједлога буџета. 

 Буџетски приходи  су планирани у реалним оквирима и повећани су у односу на 
Буџет за 2022. годину за 14,73%. 

Буџетски расходи за:  бруто плате, накнаде и текуће трошкове су повећани због 
растујуће инфлације. 

 

 Из свега изложеног Комисија за буџе и финансије  констатује да на Приједлог 
Буџета општине Фоча за 2023. годину нема примједби  и сматра да он може да иде на 
скупштинско разматрање и усвајање. 
 

АД - 3.  

  Након разматрања Приједлога одлуке о извршењу буџета Општине Фоча за 
2023.годину, Комисија за буџет и финансије је констатовала да на предложену одлуку 
нема примједби. 
 

АД - 4.  
     

     Након разматрања Приједлога одлуке о  отпису ненаплативих потраживања са  
30.11.2022. године, Комисија за буџет и финансије је констатовала да на предложену 
одлуку нема примједби.  
 

 
 

 

VI   КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ОКОЛИНЕ, КУЛТУРНОГ И 
ПРИРОДНОГ НАСЉЕЂА  

 

Комисија  за   заштиту околине, културног и природног насљеђа броји  три члана 
који су изабрани из реда одборника и спољних чланова  на Трећој сједници Скупштине 
општине  која је одржана 26.02. 2021 г, а то су :  Дејан Павловић, предсједник,  Петар Еле 

и  Борис Цицовић, спољни члан.  
 

Комисија  у току 2022. године није одржавала сједнице. 
 

 

 

 

VII          КОМИСИЈА ЗА ПИТАЊЕ МЛАДИХ 

 

Комисија  за  питање младих има  пет чланова који су изабрани из реда одборника 
и спољних чланова  на Трећој сједници Скупштине општине  која је одржана 26.02. 2021 

г, а то су :  Никола Вуковић, предсједник,  Душан Бодирога, замјеник предсједника, Сања 
Дракул,   Милица Живановић, спољни члан, и  Јована Крезовић, спољни члан. 

  

Комисија  у току 2022. године није одржавала сједнице. 
 
.  



 

   

VIII КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАТУСА ПЕНЗИОНЕРА 

 

Комисија  за  праћење статуса пензионера броји три члана који су изабрани на 
Трећој сједници Скупштине општине  која је одржана 26.02. 2021 г, а то су :  Милош 
Милић, предсједник, Симо Мојовић, представник Удружења пензионера и Радојица 
Млађеновић, спољни члан.( Чедомир Сарић од 15.12. 2022.г). 

 

Комисија за праћење статуса пензионера у току 202. године је одржала  једну(1) 
сједницу. 30.06.2022. године  на којој разматарала нацрт Информације о материјалном, 
здравственом и стамбеном положају пензионера. 

 

На овој сјеници Комисије представник Удружења пензионера Општина Фоча је 
уклазао да  у Општина Фоча према извјештају Фонда ПИО  Републике Српске   из мјесеца 
децембра 2021. године. У општини Фоча има укупно 4.069 пензионера. Од тог броја 
пензионера чланови  Удружења пензионера  су 3.640 пензионера, док  536 пензионера 
нису чланови Удружења. Око 1.030 пензионера прима пензију мању од 400 КМ. У 2021. 
години  су умрла 244 пензионера, а то је за 50 пензионера више него у 2020.години.У  
првих пет мјесеци 2022.г. су умрла 124 пензионера. 
 

  Из буџета Општине у четири транше у 2021 години   Удружењу пензионера  је 
дозначено укупно 30.000 КМ. Удружење пензионера. У 2021 години у два наврата се  
дијелила помоћ пензионерима, што је укупно износило око 58.588 КМ, а исплатило се и 
помоћ у износу од  по 200 КМ за   сваког умрлог корисника пензије, односно 150 КМ за 
умрлог  супружника.  
 Предсјтавник Удружење пензионера  је приговорио што надлежни општински 
органи нису разматрали иницијативу овог Удружења, коју је оно упутило у писаном 
облику путем писарнице Општини Фоча да се Удружење прогласи као удружење од 
посебног интереса за Општину, јер је 2006 године Влада Републике Српске својом 
одлуком Удружење пензионера Републике Српске  прогласила за Удружење од посебног 
интереса.  

 

На овој сјеници Комисија је  донијела сљедећи 

 

З  а к љ у ч а к 

            1.Комсија за праћење статуса пензионера предлаже Начелнику општине и 
Скупштини општине да се ребалансом буџета Општине за 2022. годину, повећа грант за 
Удружење пензионера  за додатних  10..000 КМ, како би ово Удружење  до краја 2022. 
године могло извршити обавезе по основу једнократне помоћи за случај смтри пензионера 
и једнократне помоћи најугроженијим пензионерима. 
 

 Овај закључак је достављен на адресу Начелника општине и Скупштини општине. 
 

 

 

 



 

IX КОМИСИЈА ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Комисија  за  мјесне заједнице има  пет чланова који су изабрани из реда одборника 
и спољних чланова  на Трећој сједници Скупштине општине  која је одржана 26.02. 2021 

г, а то су : Миомир Бојат, одборник и предсједник,  Немања Лазовић, одборник,  
Драгослав Станојевић, одборник замјеник предсједника, Горан Пејовић, спољни члан и 
Александар Пљеваљчић, спољни члан. 
 

У току 2022.године Комисија није одржавала сједнице. . 
 

 

 

X  ОДБОР ЗА ЗДРАВЉЕ   
 

  Одбор за здравље има пет чланова који су изабрани из реда одборника и спољних 
чланова  на Трећој сједници Скупштине општине  која је одржана 26.02. 2021 г, а то су :  

Радмил Марић, одборник, ( Мирослав Ристановић од 27.10.22г.) Снежана Голијанин, 
одборник, Мирослав Матовић, одборник,предсједник, Максим Ковачевић, спољни члан и 
замјеник предсједника и  Младен Пејовић, спољни члан.  
 

Одбор за здравље у току 2022. године није одржава сједнице. 
 

 

 

XI   ОДБОР ЗА ДРУШТВЕНИ НАДЗОР И ПРЕДСТАВКЕ 

 

Одбор за  друштвени надзор и представке  има пет чланова који су изабрани из 
реда одборника на Трећој сједници Скупштине општине  која је одржана 26.02. 2021 г, а 
то су  Миомир Бојат, одборник,  Мирослав Авдаловић, одборник,замјеник предсједника,  
Предраг Кунарац, одборник, Немања Лазовић, одборник, Милорад Костић, одборник и 
предсједник. 
 

Одбор за друштвени надзори представке у току 2022.године није одржавао 

сједнице. 
. 

 

 

XII    ОДБОР ЗА  РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ 

 

Одбор за  друштвени надзор и представке има пет чланова који су изабрани из реда 
одборника  и спољних чланова на Трећој сједници Скупштине општине  која је одржана 
26.02. 2021 г, а то су: Огњен Бодирога, одборник и предсједник, Крсто Ивановић, 
одборник,  Изет Спахић, одборник,  Марина Достић, спољни члан,замјеник предсједника,  
Хелена Владичић, спољни члан 

 Умјесто Хелене Владичић у Одбор је изабран Горан Ђуковић на Седмој редовној 
сједници Скупштине општине од 22.07. 2021.г. 



 

 Одбор за регионалну и међународну сарадњу у току 2022. године није одржаи ни 
једну сједницу. 
 

 

 

    XIII  ОДБОР ЗА КОДЕКС ПОНАШАЊА  
 

 

Одбор за   кодекс понашања има пет чланова који су изабрани из реда одборника  и 
спољних чланова на Трећој сједници Скупштине општине  која је одржана 26.02. 2021 г, а 
то су: Никола Вуковић, одборник, Снежана Голијанин, одборник, предсједник, Мирослав 
Матовић, одборник,  Вукан Станковић, спољни члан и замјеник предсједника и Весна 
Бодирога, спољни члан.  
  

 Одбор за кодекс понашања у току 2022. године није одржавасједнице. 
 

 

 

 

XIV  ОДБОР ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 

 

Одбор за   равноправност полова броји пет чланова који су изабрани из реда 
одборника  и спољних чланова на Трећој сједници Скупштине општине  која је одржана 
26.02.2021г. У Одбор су  изабрани :Татјана Шифорија, одборник и предсједник, Душан 
Бодирога, одборник, и Биљана Булатовић, спољни члан. 
  

 Одбор за равноправност полова у току 2022. gодине није одржавао сједнице. 
 

 

 

 

XV  САВЈЕТ ЗА СПОРТ   
 

 

Савјет  за спорт броји пет чланова који су изабрани из реда спољних чланова на 
Трећој сједници Скупштине општине  која је одржана 26.02. 2021 г,  у саставу: Иван 
Видојевић, предсједник, Споменка Попадић, замјеник, Љубиша Ивановић, Драгана 
Дракул и  Далибор Милановић, чланови. 

 

На сједници Савјета за спорт Скупштине општине Фоча, која је одржана 8.7.2022. 
године, а којој разматран је нацрт Информације о раду спотрских клубова са подручја 
општине Фоча. 

 

Након разматрања предметном Информацијом, Савјет  за спорт је једногласно 
донио сљедећи  



 

З а к љ у ч а к  
 

1.Савјет за спорт  сматра  да се у  будућим информацијама о раду спортских 
клубова  на подручју општине Фоча  требају да наведу и податци о висини средстава која 
су спортски клубови, осим буџета, обезбједили из други извора финасирања, било путем 
донација или  на други начин. 

 

2. Савјет за спорт препоручује надлежним  субјектима за питање спорта и физичке 
културе да се за санацију крова на Спортској дворани покуша од стране Министарства 
просвјете и културе Републике Српске обезбједити одређени износ средства на рачун  
извођења наставе физичког васпитања у Спортској дворани. 

 

Овај закључак је достављен на адресу начелика општине, Скупштини општине и 
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности. 
 

 

 

 

XVI   САВЈЕТ  ЗА  КУЛТУРУ 

 

Савјет  за културу  има пет чланова који су изабрани из реда одборника  и спољних 
чланова на Трећој сједници Скупштине општине  која је одржана 26.02. 2021. 

   У Савјет за културу изабрансу:  Петар Елез, одборник,  Слађана Костовић 
Благојевић, одборник,  Крсто Ивановић, одборник и предсједник  Јелана Чанчар, спољни 
члан и замјеник предсједника и   Снежана Глодић, спољни члан. 

У Савјет за културу је, умјесто Слађане Костовић Благојевић, која је преминула,  
изабрана   Сања Драљкул( од 22.7.2021.г.) 

 Савјет за културу у току 2022. године није одржава сједнице. 
 

 

XVII     САВЈЕТ ПОТРОШАЧА  
 

Савјет   потрошачаима  пет чланова који су изабрани из реда одборника  и спољних 
чланова на Трећој сједници Скупштине општине  која је одржана 26.02. 2021 Савјет 
потрошача је изабран у саставу:  Сребренко Кунарац, одборник и предсједник,  Снежана 
Голијанин, одборник, Драгослав Станојевић, одборник и замјеник предсједника, 
Мирослав Ристановић, спољни члан и  Никола Елез, спољни члан.  

 

Савјет потрошача у току 2022. године није одржавао сједнице.. 
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