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И Н Ф О Р М А Ц И Ј А   

О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  ЗАКЉУЧАКА  СА  ДЕВЕТНАЕСТЕ   

РЕДОВНЕ  СЈЕДНИЦЕ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА   

  

 

 

 

Скупштина Oпштине Фоча (у даљем тексту: Скупштина) одржала је 
Деветнаесту  редовну  сједницу, у понедјељак, дана 30.  јануара  2022. године, у 
сали Центра за културу и информисање Фоча, са почетком у 9.00 часова. 

 

На овој сједници Скупштина је, на основу законских и статутарних 
овлашћења и надлежности, одлучивала о одређеним питањима са усвојеног дневног 
реда, којом приликом је, у складу са Пословником Скупштине Општине Фоча, 
донијела одговарајуће одлуке у форми закључка, са презентацијом евиденције 
предметних тачака дневног реда сједнице и донијетих закључака на начин као што 
слиједи. 

 

1)  Након разматрања Записника са Осамнаесте редовне сједнице Скупштине 
Општине Фоча, од 15. децембра 2022. године, у оквиру тачке 1. дневног реда, 
Скупштина је, већином гласова, без дискусије и примједби на текст, донијела     
 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Записник са Осамнаесте редовне сједнице 
Скупштине Општине Фоча, од 15. децембра 2022. године.  

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

 

 

2)  Након разматрања Плана рада Општинске управе Општине Фоча за 2023. 
годину, у оквиру тачке 3. дневног реда, Скупштина је, након спроведене расправе, 
већином гласова, донијела  
  

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Годишњи план рада Општинске управе 
Општине Фоча за 2023. годину. 

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

 

3)  Након разматрања Извјештаја о раду Одбора за жалбе Општинске управе 
Општине Фоча за 2022. годину, у оквиру тачке 8. дневног реда, Скупштина је, 
једногласно, без дискусије, донијела   
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З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о раду Одбора за жалбе 
Општинске управе Општине Фоча за 2022. годину.  

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

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА  ЗАКЉУЧКА 

   

Предметни закључци су урађени у форми посебног акта, у довољном броју 
примјерака и достављени функционерима Општине Фоча, надлежним органима и 
службама Општинске управе Општине Фоча и другим релевантним субјектима на 
које се они односи, на упознавање, евиденцију и реализацију, у складу са налозима и 
њиховим садржајем. 

 

Закључци су евидентирани у дјеловодном протоколу аката Скупштине под 
бројем: 

1)  01-022-6/23 од 30. 1. 2023. године, 

2)  01-022-4/23 од 30. 1. 2023. године, 
3)  01-022-5/23 од 30. 1. 2023. године. 

Закључци су технички обрађени и објављени у „Службеном гласнику 
Општине Фоча“, број 3, који је објављен 31. јануара 2023. године. 

 

Записник са Осамнаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 15. 

децембра 2022. године (закључак број 1) је усвојен без расправе и без примједби на 
текст. Записник је технички обрађен и потписан од стране предсједника Скупштине, 
Срђана Драшковића, као и других овлашћених лица која су учествовала у његовој 
изради и обради. Записник је овјерен и као такав представља саставни дио архивске 
документације са 18. редовне сједнице Скупштине. 

Записник је објављен на званичном сајту Општине Фоча – Скупштине, док је 
закључак објављен у оквиру сета аката Скупштине са Деветнаесте редовне сједнице. 

 

Закључак који је евидентиран под редним бројем 2) достављен је ресорном 
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности, као обрађивачу Плана рада 
Општинске управе Општине Фоча за 2023. годину. 

План рада Општинске управе Општине Фоча за 2023. годину је објављен на 
званичном сајту Општине Фоча, са намјером да буде доступан јавности у току 2023. 
године. 

 

Закључак који је евидентиран под редним бројем 3) достављен је Одбору за 
жалбе Општинске управе Општине Фоча на увид и евиденцију.  

Овај закључак је представљао изјашњавање Скупштине о раду овог радног 
тијела и није захтијевао одређено поступање у његовој реализацији. 
 

 

 

 

 

                                                                                                     СЕКРЕТАР   

                                                                                 СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  
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