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У Информацији је дат преглед рјешавања првостепених управних предмета 

покренутих по захтјеву странке, по службеној дужности и издатим увјерењима у 

Одјељењима Општинске управе и ЈУ Центар за социјални рад Фоча, као и структури 

радника који су радили на тим пословима. 

 

 1. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
 

 У току извјештајног периода у поступку управног рјешавања овог Одјељења укупно 

је било 725 предмета, од којих је за 375 предмета поступак за рјешавање покренут по 

службеној дужности а за 350 предмета поступак је покренут по захтјеву странке. 

 

 Нерјешених предмета није било. 

 

Жалба није изјављена ни на једно рјешење. 
 

 На основу службених евиденција, по захтјеву странке, издато је укупно 378 

увјерења по члану 159.Закона о општем управном поступку. 

 

 На овим пословима су радила 3 извршиоца. 
  

 2. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, 

     СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

 
 У току извјештајног периода у поступку управног рјешавања овог Одјељења укупно 

је било 567 предмета, од којих је за 394 предмета поступак за рјешавање покренут по 

службеној дужности а за 173 предмета поступак је покренут по захтјеву странке. 

 

 Што се тиче неријешених предмета,након ступања на снагу Закона о измјенама 
Закона о легализацији бесправно изграђених објеката,велики број лица је поднијело 
захтјев за утврђивање легалности објеката(близу 50 захтјева).Почетак рјешавања ових 
захтјева је везан за податке које овај орган треба да добије од Републичке управе за 
геодетске и имовинско-правне послове,који још увијек нису достављени.Мали је број 
неријешених предмета за које је истекао рок рјешавања.Исти нису рјешени јер странке 
нису доставиле тражене документе,те ће предметни захтјеви вјероватно бити одбачени у 
складу са Законом о општем управном поступку. 
 

 На 3 рјешења је изјављена жалба другостепеном органу. 

 

 На основу службених евиденција, по захтјеву странке, издата су укупно 174 

увјерења по члану 159.Закона о општем управном поступку. 

 

 На овим пословима је радило 7 извршилаца. 

  

 3. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И 

              ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 

 У току извјештајног периода у поступку управног рјешавања овог Одјељења укупно 
је било 699 предмета, од којих је за 23 предмета поступак за рјешавање покренут по 
службеној дужности а за 676 предмета поступак је покренут по захтјеву странке. 
 

Од укупног броја предмета није ријешен 1 предмет за који није истекао рок за 
рјешавање из члана 206.Закона о општем управном поступку и исти је у фази рјешавања. 



Жалба није изјављена ни на једно рјешење. 
 

 На основу службених евиденција, по захтјеву странке, издато је укупно 61 увјерење 

по члану 159.Закона о општем управном поступку. 

 

 На овим пословима је радило 5 извршилаца. 

 

 4. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И 

              КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ 

 
 У току извјештајног периода у поступку управног рјешавања овог Одјељења укупно 

је било 1094 предмета, од којих је за 985 предмета поступак покренут по службеној 
дужности а за 109 предмета поступак је покренут по захтјеву странке. 

 

Од укупног броја предмета нису ријешена 3 предмета за које није истекао рок за 
рјешавање из члана 206.Закона о општем управном поступку и исти су у фази рјешавања. 
 

На 4 рјешења је изјављена жалба другостепеном органу. 
  

  На овим пословима је радило 5 извршилаца.                  

 

   5. ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

 

ЈУ Центар за социјални рад је у извјештајном периоду у поступку управног 

рјешавања  имао укупно 595 предмета, од којих је за 12 предмета поступак за рјешавање 

покренут по службеној дужности а за 583 предмета поступак је покренут по захтјеву 

странке. 

Од укупног броја предмета није ријешенo 89 предмета за које није истекао рок за 
рјешавање из члана 206.Закона о општем управном поступку и исти су у фази рјешавања.  

 

На 8 рјешења је изјављена жалба другостепеном органу. 

 

Укупно је издато 221 увјерење по члану 159. и 160. Закона о општем управном 

поступку.  

 

На овим пословима је радило 5 извршилаца.                   

 

Бројчани показатељи збирног стања рјешавања управних предмета, издатим 

увјерењима и структури радника који раде на управном рјешавању у Одјељењима 

Oпштинске управе и ЈУ Центар за социјални рад Фоча за извјештајни период (као и за 

сваку област појединачно), виде се из збирног табеларног извјештаја који је саставни дио 

ове Информације. 

 

                                                                                      НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА, 
                                                                                                  Виде Вуковић,дипл.правник                                                                                 
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