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Fo~a, 01.03.2021.

1.
На основу члана 39. став 2. тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 38.
став 2. тачка 2) Статута Општине Фоча („Службени гласник Oпштине
Фоча“, број 8/17) и члана 92. Пословника Скупштине Општине Фоча
(„Службени гласник Oпштине Фоча“, број 14/17), Скупштина
Општине Фоча, на Трећој редовној сједници, дана 26.2.2021. године,
доноси
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према природи својих пословних дјелатности од значаја за Општину
Фоча, као и других значајних области привредног и друштвеног
живота од важности за локалну самоуправу.
У Нормативном дијелу Програма рада наведени су приједлози
одлука и других аката који ће у току 2021. године бити достављени
Скупштини на разматрање и усвајање, а који произилазе из
одговарајућих законских, подзаконских или других прописа више
правне снаге, за чије доношење је утврђена надлежност скупштине
јединице локалне самоуправе.
1. ТЕМАТСКИ ДИО

ПОГРАМ РАДА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ФОЧА ЗА 2021. ГОДИНУ
I УВОДНИ ДИО
Програм рада Скупштине Општине Фоча за 2021. годину (у даљем
тексту: Програм рада) садржи питања из дјелокруга утврђене
законске и статутарне надлежности Скупштине Општине Фоча (у
даљем тексту: Скупштина) и планске активности рада Скупштине за
2021. годину које се односе на реализацију послова и задатака из
утврђене пословне политике и економског развоја Општине Фоча,
питања из свих области привредног и друштвеног живота која су од
значаја за организацију рада и функционисање јавних установа,
јавних предузећа и организација чији је оснивач Општина Фоча, као и
других установа, предузећа и пословних субјеката, организација,
удружења, савеза и других облика организовања правних субјеката
који послују и дјелују на територији општине Фоча, као и друге
послове, задатке и активности који су од значаја и интереса за
грађане и локалну самоуправу Општине Фоча, који су стављени у
надлежност Скупштине, у складу са Законом о локалној самоуправи,
Статутом Општине Фоча и другим законским и подзаконским актима
који предвиђају надлежност и поступање Скупштине у вези
одређених питања из локалне самоуправе.
Програм рада утврђује конкретна питања из дјелокруга послова,
задатака и активности Скупштине, њихов садржај, носиоце послова и
задатака у припреми, обради и изради приједлога одговарајућих
општих аката и других радних материјала, који се достављају
Скупштини на разматрање и усвајање, као и рокове за реализацију
предметних активности Скупштине.
Осим питања која су предвиђена Програмом рада, Скупштина
може у току 2021. године разматрати и друга питања која нису
предвиђена Програмом рада, а која произилазе из актуелног
привредног, друштвеног и политичког живота локалне самоуправе
Општине Фоча.
Оваква питања номинују се на иницијативу и приједлог Начелника
Општине Фоча, одборника и политичких субјеката који су
заступљени у Скупштини, заинтересованих субјеката, као и других
овлашћених предлагача, у складу са Законом о локалној самоуправи,
Статутом Општине Фоча и Пословником Скупштине Општине Фоча.

Март:
1) План рада Општинске управе Општине Фоча за 2021. годину.
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
2) Програм рада Начелника Општине Фоча за 2021. годину.
Обрађивач: Начелник Општине Фоча.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
3) Приједлог програма уређења грађевинског земљишта за 2021.
годину.
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено –
комуналне послове.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
4) Приједлог програма заједничке комуналне потрошње за 2021.
годину.
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено –
комуналне послове.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
5) Приједлог програма уређења локалних и некатегорисаних
путева за 2021. годину.
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено –
комуналне послове.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
6)
Приједлог програма утрошка средстава од шумских
сортимената за 2021. годину.
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено –
комуналне послове.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
7) Приједлог програма утрошка средстава од концесионих накнада
за 2021. годину.
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено –
комуналне послове.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.

II САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА
Програмски послови и активности Скупштине у 2021. години
подијељени су на Тематски дио и Нормативни дио, а разврстани су по
мјесецима.
Изузетак представља мјесец август, када је одређена љетња пауза у
раду Скупштине.
У Тематском дијелу Програма рада наведени су планови,
програми, извјештаји, информације и други плански документи из
области рада Скупштине, Начелника Општине Фоча, Општинске
управе Општине Фоча, јавних установа и јавних предузећа чији је
оснивач Општина Фоча, предузећа, установа и организација које су

8) Приједлог програма утрошка средстава од водних накнада за
2021. годину.
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено –
комуналне послове.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
9) Извјештаји за период јануар – децембар 2020. године о стању у
области инспекција Општинске управе Општине Фоча:
1. Инспекција за храну и ветеринарска инспекција,
2. Тржишна инспекција,
3. Урбанистичко – грађевинска инспекција,
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4. Водна инспекција,
5. Комунална полиција.
Обрађивач: Одјељење за инспекцијске послове и комунална
полицију.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
10) Извјештаји о раду и пословању јавних установа чији је оснивач
Општина Фоча за 2020. годину:
1. Центар за културу и информисање Фоча,
2. Јавна здравствена установа Дом здравља Фоча,
3. Јавна здравствена установа „Апотека Фоча“ Фоча,
4. Јавна установа Центар за социјални рад Фоча,
5. Јавна установа Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча,
6. Јавна установа Туристичка организација Општине Фоча.
Обрађивач: Јавне установе чији је оснивач Општина Фоча.
Предлагач: Јавне установе чији је оснивач Општина Фоча.
11) Програми рада јавних установа чији је оснивач Општина Фоча
за 2021. годину:
1. Центар за културу и информисање Фоча,
2. Јавна здравствена установа Дом здравља Фоча,
3. Јавна здравствена установа „Апотека Фоча“ Фоча,
4. Јавна установа Центар за социјални рад Фоча,
5. Јавна установа Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча,
6. Јавна установа Туристичка организација Општине Фоча.
Обрађивач: Јавне установе чији је оснивач Општина Фоча.
Предлагач: Јавне установе чији је оснивач Општина Фоча.
Април:
12) Извјештај о извршењу Буџета Општине Фоча за 2020. годину.
Обрађивач: Одјељење за финансије.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
13) Извјештај о реализацији потрошње буџетске резерве за 2020.
годину.
Обрађивач: Одјељење за финансије.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
14) Информација о кредитном задужењу Општине Фоча.
Обрађивач: Одјељење за финансије.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
15) Извјештај Начелника Општине Фоча о раду у органима
предузећа која обављају комуналне дјелатности за 2020. годину.
Обрађивач: Начелник Општине Фоча.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
16) Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског
земљишта за 2020. годину.
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено –
комуналне послове.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
17) Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне
потрошње за 2020. годину.
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено –
комуналне послове.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
18) Извјештај о реализацији Програма уређења локалних и
некатегорисаних путева за 2020. годину.
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено –
комуналне послове.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
19) Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од
шумских сортимената за 2020. годину.
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено –
комуналне послове.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
20) Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од
концесионих накнада за 2020. годину.
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено –
комуналне послове.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
21) Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од
водних накнада за 20120 годину.
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Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено –
комуналне послове.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
22) Извјештај о раду Одбора за жалбе Општинске управе Општине
Фоча за 2020. годину.
Обрађивач: Одбор за жалбе Општинске управе Општине Фоча.
Предлагач: Одбор за жалбе Општинске управе Општине Фоча.
23) Информација о стању безбједности на подручју општине Фоча
за 2020. годину.
Обрађивач: Полицијска управа Фоча.
Предлагач: Полицијска управа Фоча.
24) Информација о реализацији Стратегије интегрисаног руралног
развоја општине Фоча за 2020. годину.
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
25) Информација о изградњи малих хидроелектрана на сливу
ријеке Бјелаве.
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено –
комуналне послове.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
26) Информација о стању и пословању предузећа у области
водоснабдијевања.
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у
сарадњи са ПВиК „Извор“ а.д. Фоча.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
27) Информација о стању и пословању предузећа у области
комуналних услуга.
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у
сарадњи са КП „Комуналац“ а.д. Фоча.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
28) Информација о стању привреде на подручју општине Фоча.
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
29) Информација о стању у области пољопривреде на подручју
општине Фоча.
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
30) Информација о наплати пореза на непокретности на подручју
општине Фоча.
Обрађивач: Одјељење за финансије, у сарадњи са Пореском
управом Републике Српске.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
31)
Информација о стипендирању студената у школској
2019/2020. години.
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
32) Информација о положају расељених лица, повратника и
корисника алтернативног смјештаја на подручју општине Фоча.
Обрађивач: Одјељење за општу управу.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
33) Информација о раду спортских клубова са подручја општине
Фоча.
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у
сарадњи са Савјетом за спорт и Спортским савезом општине Фоча.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
34) Информација о стању у области културе на подручју општине
Фоча.
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у
сарадњи са Савјетом за културу, Центром за културу и информисање
Фоча и Јавном установом Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
35) Информација о стању рјешавања управних предмета у 2020.
години.
Обрађивач: Одјељење за општу управу, у сарадњи са осталим
одјељењима.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
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36) Информација о реализацији иницијатива одборника.
Обрађивач: Секретар Скупштине Општине Фоча.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
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Јун:

У мјесецу мају Скупштина ће одржати двије сједнице, свечану и
редовну сједницу.

49) Информација о стању у области шумарства и дрвопрераде.
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у
сарадњи са ШГ „Маглић“ Фоча, Јавном установом Национални парк
„Сутјеска“ Тјентиште и субјектима из области дрвопрераде са
подручја општине Фоча.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.

37) Свечана сједница Скупштине Општине Фоча, поводом Дана
Општине Фоча.
Обрађивач: Секретар Скупштине Општине Фоча.
Предлагач: Колегијум Скупштине Општине Фоча.

50) Информација о мјесним заједницама на подручју општине
Фоча.
Обрађивач: Одјељење за општу управу.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.

38) Извјештај о реализацији Плана рада Општинске управе
Општине Фоча за 2020. годину.
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.

51) Информација о стању у области борачко – инвалидске заштите
на подручју општине Фоча.
Обрађивач: Одјељење за општу управу.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.

39) Извјештај о реализацији Стратегије развоја општине Фоча за
2020. годину.
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.

52) Информација о материјалном, здравственом и стамбеном
положају пензионера општине Фоча.
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у
сарадњи са Комисијом за праћење статуса пензионера и Удружењем
пензионера општине Фоча.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.

Мај:

40) Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске за
2020. годину:
1. Сједиште замјеника Фоча,
2. Сједиште замјеника требиње.
Обрађивач: Правобранилаштво РС – Сједиште замјеника у Фочи и
Требињу.
Предлагач: Правобранилаштво РС – Сједиште замјеника у Фочи и
Требињу.
41) Информација о истраживачким радовима налазишта руда
олова и цинка на подручју Мјесне заједнице Челебићи и припремама
за експлоатацију руде.
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у
сарадњи са „Wester mining“ д.о.о. Бања Лука.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
42) Информација о стању и изградњи регионалних и других
приступних путева на подручју општине Фоча.
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено –
комуналне послове.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
43) Информација о стању запослености у општини Фоча, са
посебним освртом на број запослених, „рад на црно“, уплату
доприноса и друге показатеље.
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у
сарадњи са Пореском управом РС.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
44) Информација о стању у области занатско – предузетничке
дјелатности на подручју општине Фоча.
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
45) Информација о активностима удружења грађана и невладиних
организација са подручја општине Фоча у 2020. години.
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и
Одјељење за финансије.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
46) Информација о раду Општинске организације Црвени крст
Фоча за 2020. годину.
Обрађивач: ОО Црвени крст Фоча.
Предлагач: ОО Црвени крст Фоча.
47) Информација о стању у области заштите животне средине на
подручју општине Фоча.
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено –
комуналне послове.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
48) Информација о стању у области заштите од пожара на
подручју општине Фоча.
Обрађивач: Одјељење за општу управу.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.

53) Информација о стању у области насиља у породици на
подручју општине Фоча.
Обрађивач: Јавна установа Центар за социјални рад Фоча.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
54) Информација о стању у области цивилне заштите на подручју
општине Фоча.
Обрађивач: Одјељење за општу управу.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
55) Информација о стању у области лова и риболова на подручју
општине Фоча.
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у
сарадњи са ЈУ НП „Сутјеска“ Тјентиште и удружењима грађана из
области лова и риболова.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
Јул:
56) Извјештаји за период јануар – јун 2021. године о стању у
области инспекција Општинске управе Општине Фоча:
1. Инспекција за храну и ветеринарска инспекција,
2. Тржишна инспекција,
3. Урбанистичко – грађевинска инспекција,
4. Водна инспекција,
5. Комунална полиција.
Обрађивач: Одјељење за инспекцијске послове и комуналну
полицију.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
57) Информација о квалитету воде за пиће на подручју општине
Фоча за период јануар – јун 2021. године.
Обрађивач: Одјељење за инспекцијске послове и комуналну
полицију.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
58) Информација о стању и остваривању сарадње са вјерским
заједницама на подручју општине Фоча.
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у
сарадњи са Комисијом за вјерска питања.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
59) Информација о стању у области физичке културе и спорта на
подручју општине Фоча.
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у
сарадњи са Савјетом за спорт и Спортским савезом општине Фоча.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
60) Информација о примарној здравственој заштити на подручју
општине Фоча.
Обрађивач: Јавна здравствена установа Дом здравља Фоча.
Предлагач: Јавна здравствена установа Дом здравља Фоча.
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61) Информација о стању у области здравствене заштите и
здравственог осигурања на подручју општине Фоча.
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у
сарадњи са ЈЗУ Дом здравља Фоча, Фондом здравственог осигурања
РС и Одбором за здравље.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.

Децембар:
74) Приједлог Програма рада Скупштине Општине Фоча за 2022.
годину.
Обрађивач: Секретар Скупштине Општине Фоча.
Предлагач: Колегијум Скупштине Општине Фоча.

62) Информација о стању у области социјалне и дјечије заштите на
подручју општине Фоча.
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у
сарадњи са Јавном установом Центар за социјални рад Фоча.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.

75) Информација о квалитету воде за пиће на подручју општине
Фоча за период јануар – децембар 2021. године.
Обрађивач: Одјељење за инспекцијске послове и комуналну
полицију.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.

63) Информација о реализацији иницијатива одборника.
Обрађивач: Секретар Скупштине Општине Фоча.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.

76) Информација о реализацији иницијатива одборника.
Обрађивач: Секретар Скупштине Општине Фоча.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.

Август:

2. НОРМАТИВНИ ДИО

Љетња пауза у раду Скупштине Општине Фоча.

Март:

Септембар:
64) Извјештај о извршењу Буџета Општине Фоча за период јануар
– јун 2021. године.
Обрађивач: Одјељење за финансије.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
65) Извјештај о раду и пословању Јавне установе Дјечији вртић
„Чика Јова Змај“ Фоча за 2020/2021. годину.
Обрађивач: Јавна установа Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча.
Предлагач: Јавна установа Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча.
66) Програм рада Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“
Фоча за 2021/2022. годину.
Обрађивач: Јавна установа Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча.
Предлагач: Јавна установа Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча.
67) Информација о упису дјеце у први разред основне школе у
школској 2021/2022. години.
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
68) Информација о упису ученика у први разред средње школе у
школској 2021/2022. години.
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
69)
Информација о стипендирању студената у школској
2020/2021. години.
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
Октобар:
70) Информација о стању безбједности на подручју општине Фоча
за период јануар – јун 2021. године.
Обрађивач: Полицијска управа Фоча.
Предлагач: Полицијска управа Фоча.
71) Информација о стању у области образовања на почетку
школске 2021/2022. године на подручју општине Фоча.
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
Новембар:
72) Информација о реализацији Стратегије интегрисаног руралног
развоја општине Фоча за 2021. годину.
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
73) Информација о реализацији Програма развоја туризма на
подручју општине Фоча.
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у
сарадњи са ЈУ Туристичка организација Општине Фоча, ЈУ НП
„Сутјеска“ Тјентиште и Удружењем рафтинг клубова „Тара – Дрина“
Фоча.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.

77) Приједлог одлуке о усвајању Буџета Општине Фоча за 2021.
годину.
Обрађивач: Одјељење за финансије.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
78) Приједлог одлуке о извршењу буџета Општине Фоча за 2021.
годину.
Обрађивач: Одјељење за финансије.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
79)
Приједлог одлуке о утврђивању просјечне коначне
грађевинске цијене 1 m2 корисне површине стамбеног и пословног
простора на подручју општине Фоча у 2020. години.
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено –
комуналне послове.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
80) Приједлог одлуке о утврђивању просјечних јединичних цијена
радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних
површина.
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено –
комуналне послове.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
81) Приједлог одлуке о висини накнаде за трошкове уређења
градског грађевинског земљишта за 2021. годину.
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено –
комуналне послове.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
82) Приједлог одлуке о расписивању избора за избор чланова
савјета мјесних заједница на попдручју општине Фоча.
Обрађивач: Одјељење за општу управу.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
83)
Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о
комуналним таксама.
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
Април:
84) Приједлог одлуке о додјели награда и признања Општине
Фоча за 2021. годину.
Предлагач: Комисија за награде и признања.
Обрађивач: Комисија за награде и признања.
Мај:
85) Приједлог одлуке о усвајању Стратегије развоја локалних
путева и улица у насељу на подручју општине Фоча за период 2020 –
2029. године.
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено –
комуналне послове.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
86) Приједлог одлуке о утврђивању нацрта Стратегије развоја
социјалног становања општине Фоча за период 2021 – 2030. године.
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Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено –
комуналне послове.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
87)
Приједлог одлуке о куповини непокретности у Улици
Немањиној, у Фочи, означене као к.ч. број: 1035, уписана у п.л. број:
80/1 к.о. Фоча.
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено –
комуналне послове.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
88) Приједлог одлуке о продаји неизграђеног грађевинског
земљишта, означеног као к.ч. број: 339/5 к.о. Фоча путем непосредне
погодбе.
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено –
комуналне послове.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
Јул:
89) Приједлог одлуке о усвајању Стратегије развоја социјалног
становања општине Фоча за период 2021 – 2030. године.
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено –
комуналне послове.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
Новембар:
90) Нацрт буџета Општине Фоча за 2022. годину.
Обрађивач: Одјељење за финансије.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
Децембар:
91) Приједлог одлуке о усвајању буџета Општине Фоча за 2022.
годину. Обрађивач: Одјељење за финансије.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
92) Приједлог одлуке о извршењу буџета Општине Фоча за 2022.
годину.
Обрађивач: Одјељење за финансије.
Предлагач: Начелник Општине Фоча.
III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Ради успјешног остваривања програмских задатака, обрађивачи
материјала су дужни да радне материјале за сједнице Скупштине
доставе секретару Скупштине, у довољном броју примјерака, са
одговарајућим прилозима, након претходног утврђивања приједлога
аката од стране Начелника Општине Фоча, односно овлашћеног
предлагача.
О реализацији Програма рада стараће се предсједник Скупштине и
Начелник Општине Фоча.
Овај програм ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-5/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

01.03.2021. god.

и допуна Плана (у даљем тексту: План), а ради изградње
привремених рафтинг – кампова.
II
1) Измјене и допуне Плана односе се на двије локације и то:
- Локација А, која обухвата дио парцеле означене као к.ч. број:
520/1, к.о. Хум и налази се између магистралног пута М I 111 (стара
ознака М - 18) и десне обале ријеке Дрине, цца 150 m низводно од
ушћа Пиве и Таре. Низводно од предметне локације налази се
рафтинг – камп „Дивља ријека“. Површина земљишта предвиђеног за
изградњу овог кампа је 6.628,66 m2.
- Локација Б, која обухвата дио парцеле означене као к.ч. број:
520/1, к.о. Хум и налази се између магистралног пута М I 111 (стара
ознака М - 18) и десне обале ријеке Дрине, удаљена око 2 km од ушћа
Пиве и Таре, а између кампа власника Милић Далибора и групације
кампова означених у Регулационом плану „Хум – Шћепан Поље“ као
локација број 2. (кампови: „Ивона“, „Тара спорт“, „РТ“ и други).
Површина земљишта предвиђеног за изградњу овог кампа је 9.900,73
m2.
2) Саставни дио ове одлуке је графички приказ на коме су
назначене позиције предметних локација, које су одређене од стране
„Пројект“ а.д. Бања Лука, као носиоца израде Регулационог плана
„Хум – Шћепан Поље“.
III
1) Измјенe и допунe Плана вршe се за период од 10 година.
2) Почетак рачунања периода из подтачке 1) ове тачке рачуна се од
дана ступања на снагу одлуке о усвајању Плана.
3)
Средства за израду Плана обезбиједиће инвеститори и
подносиоци захтјева за измјене и допуне Плана и то:
- за локацију А, Божо Бобић, из Источног Новог Сарајева,
- за локацију Б, Карло Шимовић, из Фоче.
4) Смјернице за израду Плана садржане су у Регулационом плану
„Хум – Шћепан Поље“, укључујући и његове измјене, и Стратегији
развоја Општине Фоча.
IV
1) Рок за израду Плана је 90 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
2) Нацрт Плана ће бити стављен на јавни увид у трајању од 30
дана.
3) Приједлог Плана и одлуку о усвајању Плана, са потребним
образложењем, утврдиће носилац припреме Плана и Начелник
Општине Фоча.
V
Планом се, у складу са законом, треба утврдити: намјена
површина, намјена и спратност објеката, густина насељености и
коефицијент
изграђености,
коефицијент
искоришћености,
нивелациони подаци, регулационе и грађевинске линије, валоризација
постојећих објеката и приједлог мјера интервенције, уређење
слободних површина, урбанистичко – технички услови за
пројектовање и извођење, услови за израду урбанистичких пројеката,
облик и димензије грађевинских парцела (план парцелације), подаци
о власничком статусу земљишта, услови уређења грађевинског
земљишта, изградња објеката и мреже комуналне, енергетске и
саобраћајне инфраструктуре, мјере заштите културно – историјског и
природног насљеђа, мјере заштите становника и материјалних добара
од природних и других непогода, мјере за уклањање архитектонских
баријера и кретање лица са умањеним тјелесним способностима,
мјере за заштиту животне средине, мјере енергетске ефикасности,
економска валоризација Плана и друго што проистиче из карактера
подручја, односно његове изграђености.

2.
На основу члана 40. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и
84/19), члана 39. став 2. тачка 8) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана
38. став 2. тачка 9) Статута Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на Трећој
редовној сједници, дана 26.2.2021. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА
ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
„ХУМ – ШЋЕПАН ПОЉЕ”
(Шеста одлука о приступању изради измјена и допуна
Плана)
I
Приступа се изради измјена и допуна дијела Регулационог плана
„Хум – Шћепан Поље“ – Шеста одлука о приступању изради измјена

VI
1) За носиоца припреме Плана одређује се Одјељење за просторно
уређење и стамбено – комуналне послове Општинске управе
Општине Фоча.
2) Носилац израде Плана одредиће се уговором између Бобић
Божа, из Источног Новог Сарајева и Шимовић Карла, из Фоче и
правног лица које посједује овлашћење за израду планске
документације прописану законом.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-6/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.
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3.
На основу члана 38. став 2. и члана 52. став 3. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске”, бр.
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. став 2. тачка 8) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19) и члана 38. став 2. тачка 9) Статута Општине Фоча
(„Службени гласник Општине Фоча”, број 8/17), Скупштина
Општине Фоча, на Трећој редовној сједници, дана 26.2.2021. године,
доноси
OДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРИЈЕДЛОГА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ „БРОД НА ДРИНИ“ ФОЧА И
ИЗМЈЕНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
„БРОД НА ДРИНИ“ ФОЧА
I
Усваја се Приједлог Регулационог плана Индустијске зоне „Брод
на Дрини“ Фоча и измјена дијела Регулационог плана „Брод на
Дрини“ Фоча (у даљем тексту: План).
II
1) Граница обухвата Регулационог плана Индустријске зоне „Брод
на Дрини“ Фоча креће се границом обухвата постојећег
Урбанистичког пројекта „Брод на Дрини“ Фоча и обухвата површину
од 264.625,48 m2.
2) Измјена дијела Регулационог плана „Брод на Дрини“ Фоча
обухвата простор који се налази уз границу Урбанистичког пројекта
„Брод на Дрини“, с њене југозападне стране и обухвата локацију
означену као к.ч. бр. 267/1, 267/2 и 267/3, к.о. Брод, у укупној
површини од 10.224,50 m2, те дио саобраћајнице означене као к.ч.
broj: 618/1, у површини од 1.130,42 m2, тако да укупна површина
измјена Плана износи 11.088,48 m2.
3) Укупна површина обухвата Плана износи 27,57 ha.
III
1) Израда Плана, односно његове измјене врше се за период од 10
година.
2) Почетак рачунања периода из подтачке 1) ове тачке рачуна се
од дана ступања на снагу одлуке о усвајању Плана.
3) Средства за израду Плана обезбиједили су подносиоци захтјева
за израду, односно измјену Плана и то: „Милтом“ д.о.о. Фоча,
„Конструктор“ д.о.о. Фоча, „Кроасан пек“ д.о.о. Фоча, „Рудежа“ д.о.о.
Фоча, „Д. Продановић“ д.о.о. Фоча, „Павгорд“ д.о.о. Фоча,
„Србињепутеви“ д.о.о. Фоча, „Ђомикс“ д.о.о. Фоча, као и Ведран
Вуковић, Горан Ђуковић и Васо Благојевић, из Фоче.
IV
Приједлог плана садржи:
- I, II и III дио (тачке: А, Б, В, Г, Д, Ђ) – Општи и Текстуални дио,
- IV Графички дио.
V
1) А. Увод Приједлога плана садржи:
1. Подаци о планирању,
2. Извод из планске документације,
3. Одлука о приступању изради Регулационог плана,
4. Плански период,
5. Просторна цјелина,
6. Носилац припреме и носилац израде Плана,
7. Радни тим за израду Плана,
8. Подаци о сарадњи и усаглашавању ставова,
9. Јавни увид и стручна расправа о нацрту Плана,
10. Приједлог Плана,
11. Преглед информационо – документационе основе Плана.
2) Б. Анализа и оцјена стања садржи:
1. Територија просторне цјелине,
2. Мјесто, намјена и улога просторне цјелине у урбаном подручју,
3. Организација просторне цјелине и основне физичке структуре,
4. Природни услови и ресурси,
5. Комунална опремљеност и уређеност простора,
6. Животна средина,
7.
Могућност кретања лица са умањеним тјелесним
способностима.
3) В. Проблеми стања садрже:
1. Организација простора,
2. Саобраћај,
3. Зелене површине,
4. Комунална инфраструктура,
5. Оцјена стања организације, уређења и коришћења простора.
4) Г. Циљеви просторног развоја садрже:

01.03.2021. god.

1. Становништво и становање,
2. Пословне и привредне дјелатности,
3. Зелене површине,
4. Инфраструктура,
5. Животна средина,
6. Биланси коришћења површина, ресурса и објеката.
5) Д. Програм (Концепт) Плана садржи:
1. Урбанистички концепт,
2. Детаљна намјена површина,
3. Регулационе линије,
4. Грађевинске линије,
5. Парцелација,
6. Биланс Плана,
7. Општи урбанистичко – технички услови за грађење,
8. Обезбјеђење јавног и општег интереса,
9. Опремање техничком и комуналном инфраструктуром,
10. Геотехнички услови за грађење,
11. Услови за заштиту животне средине,
12. Услови за заштиту људи и добара од пожара,
13. Услови за заштиту људи и добара у случају елементарних
непогода, ратних катастрофа и технолошких акцидената,
14. Мјере енергетске ефикасности,
15.
Услови за кретање лица са умањеним тјелесним
способностима,
16. Економска валоризација Плана.
6) Ђ. Валоризација грађевинског фонда.
7) IV Графички дио садржи:
1. Геодетска подлога, Р 1:1000,
2. Извод из Регулационог плана „Брод на Дрини“ Фоча, Р 1:1000,
3. Инжењерско – геолошка карта, Р 1:1000,
4. Анализа и оцјена постојећег стања, Р 1:1000,
5. План просторне организације, Р 1:1000,
5а. План намјене површина, Р 1:1000,
6. План саобраћаја и нивелације, Р 1:1000,
7. План инфраструктуре – хидротехника, Р 1:1000,
8. План инфраструктуре – електроенергетика и телекомуникације,
Р 1:1000,
9. План инфраструктуре – синтезна карта, Р 1:1000,
10. План грађевинских и регулационих линија, Р 1:1000,
11. План парцелације, Р 1:1000,
12. План зелених површина, Р 1:1000,
13. План уклањања објеката, Р 1:1000.
VI
Саставни дио ове одлуке је План урађен од стране „Пројект“ а.д.
Бања Лука, из Бање Луке, у мјесецу октобру 2020. године.
VII
План се излаже на стални јавни увид код Одјељења за просторно
уређење и стамбено – комуналне послове Општинске управе
Општине Фоча.
VIII
О спровођењу ове одлуке стараће се Одјељење за просторно
уређење и стамбено – комуналне послове Општинске управе
Општине Фоча.
IX
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-7/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

4.
На основу члана 39. став 2. тачка 13) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана
38. став 2. тачка 12) Статута Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на Трећој
редовној сједници, дана 26.2.2021. године,
доноси
ОДЛУКУ
О КУПОВИНИ НЕПОКРЕТНОСТИ – ЗЕМЉИШТА
ОЗНАЧЕНИХ КАО К.Ч. БР. 88/2, 100/2, 104/2, 105/3, 121/2,
123/2 и 124/2, КО ФОЧА
I
Одобрава се, ради проширења постојеће саобраћајнице од
Универзитетске болнице Фоча до Медицинског факултета Фоча, у
дужини од цца 500 m, са изградњом паркинг простора, куповина
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непокретности – земљишта, које се налазе уз саобраћајницу, а
означенe су као:
- к.ч. број: 88/2, к.о Фоча, воћњак друге класе, у површини од 142
m2, чији је посједник Вуковић Велемир, из Фоче,
- к.ч. број: 100/2, к.о. Фоча, воћњак друге класе, у површини од
277 m2, чији је посједник Вуковић Илинка, из Фоче,
- к.ч. број: 104/2, к.о. Фоча, воћњак треће класе, у површини од 150
m2, чији је посједник Кркалић Един, из Фоче,
- к.ч. број: 105/3, к.о. Фоча, воћњак треће класе, у површини од 164
m2, чији је посједник Рахман Елведин, из Сарајева,
- к.ч. број: 121/2, к.о. Фоча, воћњак друге класе, у површини од
462 m2; к.ч. број: 123/2, к.о.Фоча, воћњак друге класе, у површини од
21 m2 и к.ч. број: 124/2, к.о. Фоча, њива четврте класе, у површини од
100 m2, чији је посједник Манџо Хусеин, из Фоче.
II
Процијењена вриједност непокретности из тачке I ове одлуке
износи:
- за парцелу к.ч. број: 88/2, к.о. Фоча, 1.500,00 КМ, што чини
земљиште у износу од 1.420,00 КМ и воћни засади у износу од 80,00
КМ,
- за парцелу к.ч. број: 100/2, к.о. Фоча, 2.870,00 КМ, што чини
земљиште у износу од 2.770,00 КМ и воћни засади у износу од 100,00
КМ,
- за парцелу к.ч. број: 104/2, к.о. Фоча, 1.500,00 КМ, што чини
земљиште,
- за парцелу к.ч. број: 105/3, к.о. Фоча, 1.640,00 КМ, што чини
земљиште,
- за парцелу к.ч. број: 121/2, к.о. Фоча, 5.570,00 КМ, што чини
земљиште у износу од 4.620,00 КМ и воћни засади у износу од 950,00
КМ,
- за парцелу к.ч. број: 123/2, к.о. Фоча, 210,00 КМ, што чини
земљиште,
- за парцелу к.ч. број: 124/2, к.о. Фоча, 1.000,00 КМ, што чини
земљиште.
III
Скупштина Општине Фоча овлашћује Начелника Општине Фоча
да у име Општине Фоча закључи уговоре о купопродаји
непокретности из тачке I ове одлуке.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-8/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

5.
На основу члана 348. Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09 и 95/11), члана 39. став
2. тачка 13) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 5. Правилника о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, брoj 20/12) и члана 38. став 2. тачка 12)
Статута Oпштине Фоча („Службени гласник Oпштине Фоча“, брoj
8/17), Скупштина Општине Фоча, на Трећој редовној сједници, дана
26.2.2021. године, д о н о с и
О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ
НАДМЕТАЊА – ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ
НЕПОКРЕТНОСТИ – СТАНА У САРАЈЕВУ,
У УЛИЦИ ТРГ ЗАВНОБИХ БРОЈ 33.
I
У Одлуци о расписивању јавног надметања – лицитације за продају
непокретности – стана у Сарајеву, у улици Трг ЗАВНОБиХ број 33.
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 3/20) тачка III мијења се и
гласи:
„III
Почетна продајна цијена из тачке I ове одлуке је 87.000,00 КМ.“
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-9/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

01.03.2021. god.

6.
На основу члана 39. став 2. тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана
38. став 2. тачка 2) Статута Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на Трећој
редовној сједници, дана 26.2.2021. године,
доноси
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ „ПЛАТФОРМЕ ЗА МИР“
I
1) Овом одлуком Скупштина Општине Фоча усваја „Платформу за
мир“.
2) „Платформа за мир“ је оквирни и декларативни документ, који
истиче мир као једну од темељних и највећих вриједности Босне и
Херцеговине, њених народа и грађана, а имплементира се у оквиру
пројекта: „ПРО – Будућност” (Повјерење, разумијевање, одговорност
за будућност).
II
Саставни дио ове одлуке је:
- „Платформа за мир“,
- План активности за имплементацију Платформе за мир 2021 –
2024. године.
III
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-10/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

6.1.
ПЛАТФОРМА ЗА МИР
Ми, доле потписани,
Поштујући политичко - правни поредак у Босни и Херцеговини
(БиХ);
Дубоко привржени изградњи и унапређењу мирног и праведног
друштва;
Свјесни важности успостављања и промоције мира у
постконфликтним мултиетничким друштвима;
Забринути због надмоћи супростављених културних наратива и
искоришћавања разлика за историјске патње, што је допринијело
нетолеранцији и насиљу у БиХ;
Са забринутошћу посматрајући недостатак алтернативних или
неутралних интерпретација историје и недостатак снажне
демократске и партиципативне политичке културе;
Жалећи због изостанка едукације о миру у подијељеном
образовном систему БиХ, те маргинализацији оних који покушавају
да сруше баријере неповјерења и страха;
Афирмишући потребу да власти и појединци са свих нивоа и
сегмената друштва - јавне институције, невладине организације,
образовне и културне институције, спортска удружења, медији,
вјерске заједнице, интелектуалци, млади, те рањиве и
маргинализоване групе – учествују у изградњи интеркултуралног
разумијевања, међуетничког повјерења, мира и ненасиља;
Препознајући преданост појединаца и институција широм БиХ,
који су храбро иницирали процес превазилажења посљедица
протеклог рата и поновне изградње међусобног разумијевања,
поштовања и повјерења;
Охрабрени резултатима напора на изградњи мира и заједничким
пројектима наведених појединаца и институција;
Настојећи да постигнемо:
- Свеобухватно заговарање процеса изградње мира и помирења, те
њихово прихватање међу свим конститутивним и осталим народима,
грађанима и вјерским заједницама у БиХ;
Међусобно повјерење, разумијевање и одговорност у свим
друштвеним сферама;
- Укључивање у процесе изградње мира свих оних који могу
допринијети успостављању бољих друштвених услова и капацитета
који ће побољшати стабилност, безбједност и мир;
- Подизање свијести грађана и стварање културе дијалога у којој
ће грађани моћи сазнати за постојање другачијих интерпретација
друштвених односа и одговорности, без утицаја штетних или
идеологија подјеле;
- Елиминисање комуникационих препрека међу доносиоцима
одлука и активистима цивилног друштва, како би могли заједнички
радити на изградњи дугорочних и одрживих мировних процеса;
- Динамичније и брже укључивање власти у мировне активности
цивилног друштва и невладиног сектора и обрнуто;
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- Идентификовање представника свих нивоа и сфера друштава политичара, вјерских вођа, грађанских активиста, представника
мањина, интелектуалаца, активиста у образовању, новинара, младих,
жртава рата, маргинализованих група и других – који су спремни да
преиначе своју склоност мировним настојањима у конкретне
активности које афирмишу људска права и побољшавају међусобно
повјерење, разумијевање и одговорност;
- Препознавање појединачних и институционалних актера који
теже да умање дистанцу међу народима и елиминишу предрасуде
према „другима“, на тај начин култивишућу друштвене ставове о
међусобном
разумијевању,
међуетничком
повјерењу
и
интеркултуралном развоју;
Прихватање ове платформе на државном, ентитетском,
кантоналном и локалном нивоу;
- Адаптацију ове платформе за регионалну и међународну јавност,
ради увјеравања сусједних држава и регионалних и међународних
организација у неопходност наставка подршке изградњи мира у БиХ;
Афирмишући нашу увјереност да је мир, као људско право, највећа
вриједност нашег друштва;
Исказујући нашу увјереност у неопходност широке промоције и
прихватања мира и мировних активности као јединог пута за
превенцију поновног буђења конфликта и насиља;
Наглашавајући да је наш заједнички циљ мир који ће бити
инклузиван, те да нећемо бити задовољни само одсуством рата и
насиља, него миром који ће градити слободу, правду, разумијевање и
одговорност заштитом људских, националних и мањинских права;
Прихватајући сопствену одговорност за стварање друштва у којем
ће мир бити приоритет изнад свих осталих;
Ријешени да наставимо да подржавамо већ постојеће напоре
мировних активиста у БиХ, те препознајемо допринос мировних
активиста нашем друштву;
Заједно посвећени јавном заговарању мира и континуираног рада и
образовања других о миру;
Посвећени развијању демократске слободе, грађанског ангажмана
и демократске политичке културе која охрабрује дебату, одбацује
насиље и истиче ненасилне облике супростављања;
Позивајући на ширење дебата о миру у медијима и на социјалним
плаформама, како би оне постале дио свакодневног живота;
Осуђујући све актере и заговораче насиља и насилних политика;
Позивајући све доносиоце одлука и вође цивилног друштва широм
земље и на различитим нивоима политичке структуре да истичу
вриједност мира и активно учествују у изградњи стабилног и
одрживог мира у БиХ;
Подржавајући успостављање комитета чији ће чланови бити
проминентне и јавне особе из различитих сфера (образовање,
економија, вјера, доносиоци одлука, политика, култура, спорт итд.)
које ће заговарати да сви грађани БиХ ову плаформе прихвате као
своју;
Промовишући укључивање формалне и неформалне едукације за
мир у јавним образовним установама;
Исказујући преданост у раду с медијима, како би се проналазиле и
промовисале најбоље мировне праксе, поруке, симболи и гестови;
Позивајући на јавно представљање закључака и научених лекција
релевантних научних истраживања усредсређених на пројекте
изградње мира;
Позивајући на израду стратегије за одржив дуготрајни мир у Босни
и Херцеговини, свеобухватни мировни оквир који ће трасирати пут за
институционализацију процеса изградње повјерења и помирења у
БиХ;
Залажући се за идентификовање појединаца из судске и извршне
власти који охрабрују мир, међуетничку сарадњу и разумијевање, а
које поштују различите заједнице, како би могли допринијети изради
и парламентарној ратификацији стратегије за одржив дуготрајни мир
у БиХ;
Позивајући начелнике општина и градова да отворе своја врата
свим људима, те да промовишу политичку отвореност, толеранцију,
дијалог, прихватање постојања другачијих наратива, те заговарање
дуготрајног мира и помирења у свим локалним заједницама;
Охрабрујући све људе у БиХ да учествују у формалној и
неформалној едукацији о миру, изградњи вјештина за очување мира,
те рјешавању конфликата на миран и ненасилан начин;
Позивајући владин и невладин сектор у БиХ, те све грађане да
доставе квалитетне приједлоге који ће побољшати ову почетну
платформу, како би она могла прерасти у релевантан документ и
стандард за мировни активизам у БиХ;
У потпуности подржавамо садржај ове платформе и посвећујемо се
остварвању наведених циљева.
Број: 01-022-10/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

01.03.2021. god.

6.2.
ПЛАН АКТИВНОСТИ
ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПЛАТФОРМЕ ЗА МИР
2021 – 2024. ГОДИНЕ
Платформа за мир (у наставку: Платформа) је оквирни и
декларативни документ, који истиче мир као једну од темељних и
највећих вриједности Босне и Херцеговине (БиХ), њених народа и
грађана.
Предсједник Скупштине Општине Фоча сагласан је и опредијељен
да Платформа и одредбе проистекле из ње послуже као темељ не
само у смислу изградње повјерења и оснаживања процеса помирења
међу народима у нашој земљи, него и као оквир за предузимање
конкретних активности, за које ће се потписник овог документа
опредијелити.
Предсједник Скупштине Општине Фоча ће настојати осигурати
предлагање, доношење и имплементацију формалних одлука, које ће
омогућити и осигурати спровођење релевантних одредби из
Платформе на нивоу општине. Такве одлуке ће, посљедично,
осигурати политичку и ресурсну подршку за општинске начелнике и
градоначелнике и чланове Скупштине општине који, темељем тих
одлука, могу и желе преузети водећу улогу у процесима изградње
мира и помирења у њиховим локалним заједницама.
У складу са предложеним основним циљем у периоду од 2021. до
2024. године, предсједник Скупштине Општине Фоча планира
сљедеће активности:
- Усвајање Платформе за мир од стране Скупштине Општине,
- Потписивање Платформе за мир у име Скупштине Општине,
- Укључивање активности које подстичу изградњу мира и
помирење у радни план и буџет Општине,
- Аплицирање на јавне позиве које расписују међународне
организације у оквиру пројекта ПРО - Будућност и учествовање у
различитим мировним акцијама,
- Учешће представника Скупштине Општине на мултиетничким
догађајима који промовишу изградњу мира и помирења,
- Спровођење будућих пројеката за изградњу инфраструктуре који
се расписују у оквиру пројекта ПРО - Будућност,
- Друге активности.
Број: 01-022-10/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

7.
На основу члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), чл. 50. и
51. и члана 52. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) и члана 38. став 2. тачка 27) и члана
57. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број
8/17), Скупштина Општине Фоча, на Трећој редовној сједници, дана
26.2.2021. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ФОЧА
I
1)
Овом одлуком Скупштина Општине Фоча одређује
расписивање јавног конкурса за избор и именовање секретара
Скупштине Општина Фоча.
2) Овом одлуком утврђују се елементи за спровођење јавног
конкурса, као што су: процедура, начин, услови, критеријуми и други
услови и елементи за избор и именовање, у поступку оглашавања
упражњене позиције.
II
Секретар Скупштине Општине Фоча је руководећи општински
службеник Општинске управе Општине Фоча, који врши послове из
оквира утврђених овлашћења и дужности, у складу са Законом о
локалној самоуправи, Законом о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе, Статутом Општине Фоча,
Пословником Скупштине Општине Фоча и Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у
Општинској управи Општине Фоча.
III
Општи услови за запошљавање у Општинској управи Општине
Фоча и посебни услови и критеријуми за избор и именовање
секретара Скупштине Општине Фоча утврђени су у:
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- Закону о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе и
- Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Општинској управи Општине Фоча („Службени
гласник Општине Фоча“, бр. 16/17, 3/18, 10/18, 3/19 и 7/19).
IV
1) Избор и именовање секретара Скупштине Општине Фоча
извршиће се након извршеног оглашавања упражњене позиције и
спроведеног јавног конкурса у поступку отворене конкуренције.
2) Јавни конкурс за избор и именовање секретара Скупштине
Општине Фоча објавиће се у „Службеном гласнику Републике
Српске“ и дневном листу „Глас Српске“.
V
1) Рок за подношење пријава на јавни конкурс траје 15 (петнаесет)
дана од дана објављивања јавног конкурса.
2) У случају постојања различитих датума објављивања јавног
конкурса у јавним гласилима из тачке IV ове одлуке, рок за
подношење пријава и затварање јавног конкурса рачуна се од дана
посљедњег објављивања.
VI
1) Поступак спровођења јавног конкурса извршиће комисија, коју
именује Скупштина Општине Фоча, у саставу и структури у складу са
условима који су предвиђени Законом о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.
2) Под спровођењем јавног конкурса подразумијева се:
- контрола и оцјена благовремености и комплетности достављених
пријава кандидата,
- контрола и оцјена испуњавања утврђених општих и посебних
услова,
- састављање листе кандидата који испуњавају услове јавног
конкурса,
- улазни интервју са кандидатима,
- спровођење изборног поступка и утврђивање ранг – листе
кандидата, према редослиједу кандидата с приједлогом за именовање,
на начин и у поступку који је предвиђен одредбама Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе.
3) Конкурсна комисија је дужна да поступак за избор секретара
Скупштине Општине Фоча спроведе у року од 30 дана од дана истека
рока за пријављивање кандидата на јавни конкурс.
VII
1) Секретара Скупштине Општине Фоча именује Скупштина
Општине Фоча, на приједлог конкурсне комисије, у року од 30 дана
од дана достављања приједлога за именовање.
2) Именовање секретара Скупштине Општине Фоча врши се на
период до краја мандата сазива Скупштине Општине Фоча који врши
ово именовање.
VIII
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-11/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

8.
На основу члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), чл. 50. и
54. и члана 55. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) и члана 38. став 2. тачка 27) и члана
79. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број
8/17), Скупштина Општине Фоча, на Трећој редовној сједници, дана
26.2.2021. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ФОЧА
I
1)
Овом одлуком Скупштина Општине Фоча одређује
расписивање јавног конкурса за избор и именовање начелника
одјељења Општинске управе Општине Фоча на упражњене позиције:
- Начелник Одјељења за општу управу,
- Начелник Одјељења за финансије,
- Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности,
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- Начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено –
комуналне послове,
- Начелник Одјељења за инспекцијске послове и комуналну
полицију.
2) Овом одлуком утврђују се елементи за спровођење јавног
конкурса, као што су: процедура, начин, услови, критеријуми и други
услови и елементи за избор и именовање и спровођење изборног
поступка, у поступку оглашавања упражњених позиција.
II
Начелници одјељења из састава Општинске управе Општине Фоча
из тачке I ове одлуке (у даљем тексту: руководећи општински
службеници) врше послове и дужности из оквира утврђених
овлашћења и надлежности, у складу са Законом о локалној
самоуправи, Законом о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе, Статутом Општине Фоча,
Пословником Скупштине Општине Фоча и Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у
Општинској управи Општине Фоча.
III
Општи услови за запошљавање у Општинској управи Општине
Фоча и посебни услови и критеријуми за избор и именовање
руководећих општинских службеника утврђени су у:
- Закону о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе и
- Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Општинској управи Општине Фоча („Службени
гласник Општине Фоча“, бр. 16/17, 3/18, 10/18, 3/19 и 7/19).
IV
1) Избор и именовање руководећих општинских службеника
извршиће се након извршеног оглашавања упражњених позиција и
спроведеног јавног конкурса у поступку отворене конкуренције.
2) Јавни конкурс за избор и именовање руководећих општинских
службеника објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и
дневном листу „Глас Српске“.
V
1) Рок за подношење пријава на јавни конкурс траје 15 (петнаесет)
дана од дана објављивања јавног конкурса.
2) У случају постојања различитих датума објављивања јавног
конкурса у јавним гласилима из тачке IV ове одлуке, рок за
подношење пријава и затварање јавног конкурса рачуна се од дана
посљедњег објављивања.
VI
1) Поступак спровођења јавног конкурса извршиће конкурсна
комисија, коју именује Начелник Општине Фоча, у саставу и
структури у складу са условима који су предвиђени Законом о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе.
2) Под спровођењем јавног конкурса подразумијева се:
- контрола и оцјена благовремености и комплетности достављених
пријава кандидата,
- контрола и оцјена испуњавања утврђених општих и посебних
услова,
- састављање листе кандидата који испуњавају услове јавног
конкурса,
- улазни интервју са кандидатима,
- спровођење изборног поступка и утврђивање ранг – листе
кандидата, према редослиједу кандидата с приједлогом за именовање,
на начин и у поступку који је предвиђен одредбама Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе.
3) Конкурсна комисија је дужна да поступак за избор руководећих
општинских службеника спроведе у року од 30 дана од дана истека
рока за пријављивање кандидата на јавни конкурс.
VII
1)
Руководеће општинске службенике именује Скупштина
Општине Фоча, у року од 30 дана од дана достављања приједлога за
именовање.
2) Именовање руководећих општинских службеника врши се на
период до краја мандата сазива Скупштине Општине Фоча који врши
ово именовање.
VIII
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-12/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.
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9.
На основу члана 2.12 став 5. Изборног закона Босне и Херцеговине
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,
33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), члана 39. став 2. тачка
21) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 7. Упутства о утврђивању
квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова
изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 29/18 и 36/19) и члана
38. став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на Трећој
редовној сједници, дана 26.2.2021. године, д о н о с и
О Д Л У К У
О ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА
ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ФОЧА
I
Овом одлуком Скупштина Општине Фоча објављује јавни оглас за
избор и именовање једног члана Општинске изборне комисије Фоча
ради попуне позиције редовног члана и функционисања Општинске
изборне комисије Фоча (у даљем тексту: Изборна комисија) у пуном
саставу.
II
Општи и посебни услови, мандат и други критеријуми за избор и
именовање чланова Изборне комисије прописани су Изборним
законом Босне и Херцеговине и Упутством о утврђивању
квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова
изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини.
III
Члан Изборне комисије мора испуњавати опште услове за
именовање и то да је лице са:
- правом гласа,
- одговарајућом стручном спремом,
- одговарајућим искуством у спровођењу избора.
IV
1) Члан Изборне комисије мора испуњавати посебне услове за
именовање и то да:
- има пребивалиште на подручју општине Фоча,
- има завршен факултет, VII/1 степен стручне спреме или завршен
факултет Болоњског система студирања са најмање 180 ECTS,
- посједује искуство у спровођењу избора.
2) Под искуством у спровођењу избора подразумијева се:
- чланство у изборној комисији,
чланство у бирачком одбору, на изборима обухваћеним
Изборним законом Босне и Херцеговине.
V
Изузетно од тачке IV ове одлуке, члан Изборне комисије може
бити лице које има:
- пребивалиште на подручју друге општине, уколико нема
кандидата са пребивалиштем у општини Фоча који испуњавају услове
за именовање,
- завршену вишу школу, односно VI степен стручне спреме, ако је
потребно испоштовати одредбе члана 2.14 став 1. Изборног закона
Босне и Херцеговине о мултиетничком саставу Изборне комисије и
заступљености конститутивних народа или ако нема кандидата који
испуњавају услове о потребној стручној спреми,
- VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет, односно
завршен правни факултет Болоњског система студирања са најмање
180 ECTS, без изборног искуства.
VI
Члан Изборне комисије не може бити лице:
- које се не може кандидовати у смислу одредби чл. 1.6, 1.7 и 1.7а
Изборног закона Босне и Херцеговине,
- које је члан највишег извршно – политичког органа политичке
странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални
секретар или члан извршног одбора или главног одбора),
- које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа
власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 став 4.
Изборног закона Босне и Херцеговине,
- које обавља извршну функцију, како је утврђено одредбом члана
1.8 став 6. Изборног закона Босне и Херцеговине, односно лице које
је на дужност именовао Савјет министара Босне и Херцеговине,
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Влада Федерације Босне и Херцеговине, Влада Републике Српске,
кантонална влада и опћинско вијеће, односно скупштина општине,
- које је кандидат за изборе за било који ниво власти,
- које је заступник, односно пуномоћник политичког субјекта који
учествује на изборима или је правоснажном судском пресудом
осуђено на казну затвора у трајању од шест мјесеци или дуже,
- којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду
изборних закона или прописа за коју је лично одговорно, у посљедње
четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.
VII
1) Поступак оглашавања и именовања ће бити спроведен у складу
са Упутством о утврђивању квалификација, броја, именовању и
разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне изборне
јединице у Босни и Херцеговини.
2) Јавни оглас ће бити објављен у дневном листу „Глас Српске“ и
„Службеном гласнику Републике Српске“.
3) Јавни оглас остаје отворен осам дана од дана објављивања.
4) Ако јавни оглас не буде објављен истовремено, рок за
подношење пријава се рачуна од дана посљедњег објављивања.
VIII
1) Поступак по јавном огласу за именовање једног члана Изборне
комисије ће спровести конкурска комисија.
2) Конкурсну комисију именује Скупштина Општине Фоча.
3) Конкурсна комисија је дужна поступити у складу са процедуром
за именовање чланова Изборне комисије, која је предвиђена
одредбама Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању
и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне изборне
јединице у Босни и Херцеговини.
IX
1) Члана Изборне комисије именује Скупштина Општине Фоча, уз
сагласност Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, након
спроведеног поступка оглашавања предметне позиције и процедуре
по јавном огласу.
2) Приликом именовања једног члана Изборне комисије,
Скупштина Општине Фоча ће водити рачуна да састав Изборне
комисије:
- буде мултиетничан и да одражава заступљеност конститутивних
народа, укључујући и остале на подручју општине Фоча, водећи
рачуна о посљедњем попису становништва спроведеном на државном
нивоу,
- одражава равноправну заступљеност полова, у складу са Законом
о равноправности полова у Босни и Херцеговини („Службени гласник
Босне и Херцеговине“, број 32/10, Пречишћени текст), под којом се
подразумијева заступљеност једног пола најмање у проценту од 40 %
састава Изборне комисије.
X
1) Изабрани члан Изборне комисије не заснива радни однос.
2) Мандат члана Изборне комисије траје седам година и тече од
дана давања сагласности Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине на рјешење Скупштине Општине Фоча о именовању
члана Изборне комисије.
XI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-13/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

10.
На основу члана 31. тачка ђ) Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. став 2. тачка 3) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), члана 38. став 2. тачка 3) и члана 93. став 2. Статута
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и
члана 176. Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени
гласник Општине Фоча“, број 14/17), након разматрања Нацрта
буџета Општине Фоча за 2021. годину, у оквиру тачке 4. дневног
реда, Скупштина Општине Фоча, на Трећој редовној сједници, дана
26.2.2021. године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина Општине Фоча прихвата Нацрт буџета Општине
Фоча за 2021. годину и упућује га на јавну расправу и даљу
процедуру, у складу са Законом о буџетском систему Републике
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Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12, 52/14,
103/15 и 15/16).
2. Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-14/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

11.
На основу члана 39. став 2. тачка 37) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 19.
став 1. тачка 3) Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 38. став 2. тачка
35) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. Пословника Скупштине
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17),
након разматрања Извјештаја о раду и пословању Јавне установе
Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за 2019/2020. годину, у оквиру
тачке 14. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Трећој
редовној сједници, дана 26.2.2021. године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о реализацији
Годишњег програма рада ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за
радну 2019/2020. годину.
2. Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-15/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

12.
На основу члана 39. став 2. тачка 37) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 19.
став 1. тачка 1) Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 38. став 2. тачка
35) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. Пословника Скупштине
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17),
након разматрања Програма рада Јавне установе Дјечији вртић „Чика
Јова Змај“ Фоча за 2020/2021. годину, у оквиру тачке 15. дневног
реда, Скупштина Општине Фоча, на Трећој редовној сједници, дана
26.2.2021. године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина Општине Фоча даје сагласност на Годишњи програм
рада Јавне установе за предшколско образовање и васпитање дјеце –
Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за радну 2020/2021. годину.
2. Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-16/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

13.
На основу члана 39. став 2. тачка 37) и члана 40. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и
36/19), члана 38. став 2. тачка 40) и члана 93. став 2. Статута Општине
Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 85. став
1. и члана 176. Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени
гласник Општине Фоча“, број 14/17), након разматрања Извјештаја о
престанку, додјели и прихватању мандата одборника у Скупштини
Општине Фоча, Скупштина Општине Фоча, на Трећој редовној
сједници, дана 26.2.2021. године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о престанку,
додјели и прихватању мандата одборника у Скупштини Општине
Фоча, од 8.2.2021. године.
2.
Извјештај о престанку, додјели и прихватању мандата
одборника у Скупштини Општине Фоча представља саставни дио
овог закључка.
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3. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Oпштине Фоча“.
Број: 01-022-17/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

13.1.
ИЗВЈЕШТАЈ
О ПРЕСТАНКУ, ДОДЈЕЛИ И ПРИХВАТАЊУ
МАНДАТА ОДБОРНИКА
У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ФОЧА
Након одржавања Прве, конститутивне сједнице Скупштине
Општине Фоча, два одборника Скупштине Општине Фоча поднијела
су Централној изборној комисији Босне и Херцеговине Захтјев /
приједлог за утврђивање престанка мандата, и то:
1. Вељко Марић, одборник Савеза независних социјалдемократа –
СНСД – Милорад Додик, из личних разлога, од 15.1.2021. године и
2. Весна Рашевић, одборница Савеза независних социјалдемократа
– СНСД – Милорад Додик, по основу избора на неспојиву функцију,
од 15.1.2021. године.
Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је, у поступку
одлучивања по захтјевима, донијела:
1. Одлуку о престанку мандата и додјели мандата сљедећем
квалификованом кандидату, број: 06-1-07-81/21, од 21.01.2021.
године, којом је:
- ВЕЉКУ МАРИЋУ утврђен престанак мандата одборника у
Скупштини Општине Фоча, са даном 15.01.2021. године,
- упражњени мандат додијељен МИРОСЛАВУ АВДАЛОВИЋУ,
сљедећем квалификованом кандидату са листе политичког субјекта:
Савез независних социјалдемократа – СНСД – Милорад Додик,
2. Одлуку о престанку мандата и додјели мандата сљедећем
квалификованом кандидату, број: 06-1-07-87/21, од 21.01.2021.
године, којом је:
- ВЕСНИ РАШЕВИЋ утврђен престанак мандата одборнице у
Скупштини Општине Фоча, са даном 15.01.2021. године,
- упражњени мандат додијељен ТАТЈАНИ ШИФОРИЈИ, сљедећем
квалификованом кандидату са листе политичког субјекта: Савез
независних социјалдемократа – СНСД – Милорад Додик.
Мирослав Авдаловић и Татјана Шифорија су дана 25.1.2021.
године Централној изборној комисији Босне и Херцеговине
доставили појединачне Изјаве о прихватању / одбијању мандата,
којим су прихватили додијељени мандат одборника у Скупштини
Општине Фоча.
Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је Скупштини
Општине Фоча доставила појединачна увјерења за Мирослава
Авдаловића и Татјану Шифорију о додјели мандата одборника у
Скупштини Општине Фоча као сљедећих кандидата са листе
политичког субјекта: Савез независних социјалдемократа – СНСД –
Милорад Додик.
Извјештај је састављен на основу непосредног увида у сљедећу
релевантну документацију која свједочи о неспорним чињеницама о
додјели одборничких мандата у Скупштини Општине Фоча, коју
чини:
- Захтјев / приједлог за утврђивање престанка мандата, Вељко
Марић, од 15.1.2021. године,
- Захтјев / приједлог за утврђивање престанка мандата, Весна
Рашевић, од 15.1.2021. године,
- Одлука о престанку мандата и додјели мандата сљедећем
квалификованом кандидату, број: 06-1-07-81/21, од 21.01.2021.
године,
- Одлука о престанку мандата и додјели мандата сљедећем
квалификованом кандидату, број: 06-1-07-87/21, од 21.01.2021.
године,
- Изјава о прихватању / одбијању мандата, Мирослав Авдаловић,
од 25.1.2021. године,
- Изјава о прихватању / одбијању мандата, Татјана Шифорија, од
25.1.2021. године,
- Увјерење (Авдаловић Мирослав), број: 06-1-07-1-81/21, од
27.01.2021. године,
Увјерење (Шифорија Татјана), број: 06-1-07-1-87/21, од
27.01.2021. године.
Фоча, 8.2.2021. године

В.Д. СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранимир Радовић
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14.
На основу члана 39. став 2. тачка 37) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 38.
став 2. тачка 40) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и чл. 158. и 176.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), након разматрања Записника са Прве,
конститутивне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 13.1.2021.
године, у оквиру тачке 1. дневног реда, Скупштина Општине Фоча,
на Трећој редовној сједници, дана 26.2.2021. године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1.
Скупштина Општине Фоча усваја Записник са Прве –
конститутивне сједнице Скупштине Општине Фоча, у мандату 2020 –
2024. године, од 13.1.2021. године, без примједби на текст.
2. Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-18/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

15.
На основу члана 39. став 2. тачка 37) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 38.
став 2. тачка 40) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и чл. 158. и 176.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), након разматрања Записника са Друге
редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 29.1.2021. године, у
оквиру тачке 2. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Трећој
редовној сједници, дана 26.2.2021. године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина Општине Фоча усваја Записник са Друге редовне
сједнице Скупштине Општине Фоча, од 29.1.2021. године, уз
примједбе на текст које је дао одборник Миливоје Достић.
2. Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-19/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

16.
На основу члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 18.
став 2. Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 73. ст. 2. и 4.
Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 106/09 и 44/15), члана 38. став 2. тачка 28) Статута
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и
члана 51. став 2. тачка 1) Статута Јавне здравствене установе
„Апотека Фоча“ Фоча, у предмету одлучивања о разрјешењу
директора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча, на
лични захтјев, по основу оставке, Скупштина Општине Фоча, на
Трећој редовној сједници, дана 26.2.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ „АПОТЕКА ФОЧА“
ФОЧА
1. РАДМИЛА ПАВЛОВИЋ, магистар фармације, разрјешава се
дужности директора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“
Фоча.
2. Разрјешење из тачке 1. овог рјешења врши се на лични захтјев,
по основу оставке на дужност директора Јавне здравствене установе
„Апотека Фоча“ Фоча.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
Општина Фоча је, као јединица локалне самоуправе, оснивач Јавне
здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча.
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У члану 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи и члану
38. став 2. тачка 28) Статута Општине Фоча предвиђена је
надлежност скупштине јединице локалне самоуправе, односно
Скупштине Општине Фоча да именује и разрјешава директора
установе чији је оснивач или суоснивач Општина Фоча.
У члану 18. став 2. Закона о систему јавних служби предвиђено је
да директора установе именује и разрјешава оснивач.
У члану 73. ст. 2. и 4. Закона о здравственој заштити предвиђено је
да директора здравствене установе чији је оснивач локална
самоуправа именује и разрјешава оснивач, у складу са законом и
статутом.
У члану 51. став 2. тачка 1) Статута Јавне здравствене установе
„Апотека Фоча“ Фоча предвиђено је да директор може бити
разријешен дужности и прије истека трајања мандата, на лични
захтјев.
Радмила Павловић, магистар фармације, дана 1.2.2021. године
доставила је Скупштини Општине Фоча писани допис којим је
поднијела оставку на дужност директора Јавне здравствене установе
„Апотека Фоча“ Фоча, уз навођење образложења и разлога за
подношење неопозиве оставке на ову дужност.
Предметна оставка је достављена на разматрање и надлежност
Комисији за избор и именовање и Скупштини Општине Фоча.
Скупштина Општине Фоча је на Трећој редовној сједници, дана
26.2.2021. године, у оквиру тачке 17.1. дневног реда разматрала
питање разрјешења директора Јавне здравствене установе „Апотека
Фоча“ Фоча по основу оставке. Том приликом разматран је приједлог
Комисије за избор и именовање, број: 01-111-19/2, од 9.2.2021. године
и констатоване су све релевантне чињенице.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи, члана 18.
став 2. Закона о систему јавних служби, члана 73. ст. 2. и 4. Закона о
здравственој заштити, члана 38. став 2. тачка 28) Статута Општине
Фоча и члана 51. став 2. тачка 1) Статута Јавне здравствене установе
„Апотека Фоча“ Фоча, као законских прописа који регулишу питање
избора и именовања органа управљања јавних установа чији је
оснивач локална самоуправа, законских и статутарних овлашћења и
надлежности Скупштине Општине Фоча да именује и разрјешава
органе управљања у јавним установама чији је оснивач Општина
Фоча, као и статутарних одредби о разрјешењу директора Јавне
здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча на лични захтјев, по
основу оставке, одлучено је као у диспозитиву овог рјешења.
Упутство о правном лијеку
Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.
Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом,
која се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-111-41/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

17.
На основу члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 18.
став 2. Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 73. ст. 2. и 4.
Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 106/09 и 44/15), члана 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 38. став 2. тачка 28)
Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број
8/17) и члана 45. Статута Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“
Фоча, у предмету одлучивања о избору и именовању вршиоца
дужности директора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“
Фоча, Скупштина Општине Фоча, на Трећој редовној сједници, дана
26.2.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ „АПОТЕКА ФОЧА“
ФОЧА
1. МИРОСЛАВ МАТОВИЋ, специјалиста превентивне дјечје
стоматологије, именује се за вршиоца дужности директора Јавне
здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча.
2. Именовање се врши на период у трајању од два мјесеца,
односно до завршетка поступка коначног именовања директора Јавне
здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча, након претходно
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спроведеног поступка оглашавања упражњене позиције и јавне
конкуренције.
3. Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
Општина Фоча је, као јединица локалне самоуправе, оснивач Јавне
здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча.
У члану 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи и члану
38. став 2. тачка 28) Статута Општине Фоча предвиђена је
надлежност скупштине јединице локалне самоуправе, односно
Скупштине Општине Фоча да именује и разрјешава директора
установе чији је оснивач или суоснивач Општина Фоча.
У члану 18. став 2. Закона о систему јавних служби предвиђено је
да директора установе именује и разрјешава оснивач, на период од
четири године, уз претходно спроведен поступак јавне конкуренције.
У члану 73. ст. 2. и 4. Закона о здравственој заштити предвиђено је
да директора здравствене установе чији је оснивач локална
самоуправа именује и разрјешава оснивач, у складу са законом и
статутом.
У члану 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске предвиђено је да се именовања у
складу са овим законом могу вршити и на краћи период, а највише на
период до два мјесеца.
У члану 45. Статута Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“
Фоча предвиђени су посебни услови за именовање директора ове
јавне установе.
Скупштина Општине Фоча је на Трећој редовној сједници, дана
26.2.2021. године, у оквиру тачке 17.2. дневног реда разматрала
питање избора и именовања вршиоца дужности директора Јавне
здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча, на упражњену позицију.
Том приликом разматран је приједлог Комисије за избор и
именовање, број: 01-111-19/2, од 9.2.2021. године, у којем је
предложено да се разријеши дотадашњи директор Јавне здравствене
установе „Апотека Фоча“ Фоча по основу оставке, а да се на
упражњену позицију, за вршиоца дужности директора ове јавне
здравствене установе, у складу са утврђеним критеријумима и
посебним условима за именовање и обављање предметне дужности,
именује Мирослав Матовић, доктор стоматологије, из Фоче.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи, члана 18.
став 2. Закона о систему јавних служби, члана 73. ст. 2. и 4. Закона о
здравственој заштити, члана 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске, члана 38. став 2.
тачка 28) Статута Општине Фоча и члана 45. Статута Јавне
здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча, као законских прописа
који регулишу питање избора и именовања органа управљања јавних
установа чији је оснивач локална самоуправа, законских и
статутарних овлашћења и надлежности Скупштине Општине Фоча да
именује и разрјешава органе управљања и руковођења у јавним
установама чији је оснивач Општина Фоча, као и статутарних
одредби о посебним условима за именовање директора Јавне
здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча, одлучено је као у
диспозитиву овог рјешења.
Упутство о правном лијеку
Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.
Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом,
која се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-111-42/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

18.
На основу члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), чл. 22. и
27. Породичног закона („Службени гласник Републике Српске“, бр.
54/02 и 41/08) и члана 38. став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), Скупштина
Општине Фоча, на Трећој редовној сједници, дана 26.2.2021. године
доноси
РЈЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ФОЧА ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ БРАКА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА

01.03.2021. god.

1. Утврђује се Листа одборника Скупштине Општине Фоча који
могу присуствовати чину закључивања брака на подручју општине
Фоча, у саставу:
1) Никола Вуковић,
2) Мирослав Авдаловић,
3) Татјана Шифорија,
4) Душан Бодирога,
5) Огњен Бодирога,
6) Предраг Кунарац,
7) Немања Лазовић,
8) Сребренко Кунарац,
9) Гордан Мастило,
10) Милорад Костић,
11) Петар Елез,
12) Снежана Голијанин,
13) Слађана Костовић Благојевић,
14) Сања Дракул,
15) Мирослав Матовић,
16) Драгослав Станојевић,
17) Изет Спахић,
18) Крсто Ивановић.
2. Листа одборника из тачке 1. овог рјешења одређује се на период
трајања мандата Скупштине Општине Фоча од 2020. – 2024. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-111-43/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

19.
На основу члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и
члана 42. став 1. и члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 62.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о избору
чланова сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча у новом
сазиву и мандату, Скупштина Општине Фоча, на Трећој редовној
сједници, дана 26.2.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
СТАТУТАРНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ
1. Комисија за статутарна питања и прописе, као стално радно
тијело Скупштине Општине Фоча, изабрана је у саставу:
1) Милан Николић, одборник,
2) Огњен Бодирога, одборник,
3) Крсто Ивановић, одборник,
4) Владимир Кулић, спољни члан,
5) Миладин Ћаласан, спољни члан.
2. Избор чланова Комисије за статутарна питања и прописе врши
се на период трајања мандата Скупштине Општине Фоча, која је
извршила овај избор, у сазиву од 2020. до 2024. године.
3. Комисија за статутарна питања и прописе има предсједника и
замјеника предсједника, које бирају изабрани чланови, на првој,
конститутивној сједници овог радног тијела, из реда изабраних
чланова, у складу са Пословником Скупштине Општине Фоча.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
У члану 39. став 2. тачка 21) и члану 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи и члану 38. став 2. тачка 27) и члану 60. Статута Општине
Фоча предвиђена је надлежност скупштине јединице локалне
самоуправе, односно Скупштине Општине Фоча да врши оснивање,
као и избор и разрјешење чланова сталних и повремених радних
тијела.
У члану 42. став 1. и члану 43. ст. 1, 2. и 7. Пословника Скупштине
Општине Фоча предвиђено је да састав сталних радних тијела, у
правилу, одговара пропорционалној заступљености политичких
субјеката и самосталних одборника који учествују у раду Скупштине
Општине Фоча, које бира и разрјешава Скупштина Општине Фоча, на
вријеме трајања мандата сазива Скупштине Општине Фоча који врши
избор.
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У члану 62. Пословника Скупштине Општине Фоча предвиђен је
дјелокруг рада, као и састав, структура и начин избора чланова
Комисије за статутарна питања и прописе.
На Трећој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је
одржана 26.2.2021. године, у предмету одлучивања о избору чланова
сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча, у оквиру тачке
18.1. дневног реда разматрано је питање избора чланова Комисије за
статутарна питања и прописе. Том приликом разматран је приједлог
Комисије за избор и именовање, број: 01-111-19/2, од 9.2.2021.
године. Након окончане расправе, у складу са чланом 43. став 2.
Пословника Скупштине Општине Фоча, на приједлог Комисије за
избор и именовање, извршен је избор чланова овог радног тијела.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи, члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута Општине
Фоча и члана 42. став 1, члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 62.
Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који регулишу
питање избора сталних радних тијела, у предмету одлучивања о
избору чланова Комисије за статутарна питања и прописе, одлучено
је као у диспозитиву овог рјешења.

У члану 63. Пословника Скупштине Општине Фоча предвиђен је
дјелокруг рада, као и састав, структура и начин избора чланова
Комисије за буџет и финансије.
На Трећој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је
одржана 26.2.2021. године, у предмету одлучивања о избору чланова
сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча, у оквиру тачке
18.2. дневног реда разматрано је питање избора чланова Комисије за
буџет и финансије. Том приликом разматран је приједлог Комисије за
избор и именовање, број: 01-111-19/2, од 9.2.2021. године. Након
окончане расправе, у складу са чланом 43. став 2. Пословника
Скупштине Општине Фоча, на приједлог Комисије за избор и
именовање, извршен је избор чланова овог радног тијела.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи, члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута Општине
Фоча и члана 42. став 1, члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 63.
Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који регулишу
питање избора сталних радних тијела, у предмету одлучивања о
избору чланова Комисије за буџет и финансије, одлучено је као у
диспозитиву овог рјешења.

Упутство о правном лијеку
Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.
Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом,
која се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.

Упутство о правном лијеку
Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.
Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом,
која се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.

Број: 01-111-44/21
Фоча, 26.2.2021. године

Број: 01-111-45/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

20.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

21.

На основу члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и
члана 42. став 1. и члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 63.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о избору
чланова сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча у новом
сазиву и мандату, Скупштина Општине Фоча, на Трећој редовној
сједници, дана 26.2.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
1. Комисија за буџет и финансије, као стално радно тијело
Скупштине Општине Фоча, изабрана је у саставу:
1) Милош Милић, одборник,
2) Слађана Костовић Благојевић, одборник,
3) Изет Спахић, одборник,
4) Раденко Лазовић, спољни члан,
5) Блашко Трифковић, спољни члан.
2. Избор чланова Комисије за буџет и финансије врши се на
период трајања мандата Скупштине Општине Фоча, која је извршила
овај избор, у сазиву од 2020. до 2024. године.
3. Комисија за буџет и финансије има предсједника и замјеника
предсједника, које бирају изабрани чланови, на првој, конститутивној
сједници овог радног тијела, из реда изабраних чланова, у складу са
Пословником Скупштине Општине Фоча.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
У члану 39. став 2. тачка 21) и члану 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи и члану 38. став 2. тачка 27) и члану 60. Статута Општине
Фоча предвиђена је надлежност скупштине јединице локалне
самоуправе, односно Скупштине Општине Фоча да врши оснивање,
као и избор и разрјешење чланова сталних и повремених радних
тијела.
У члану 42. став 1. и члану 43. ст. 1, 2. и 7. Пословника Скупштине
Општине Фоча предвиђено је да састав сталних радних тијела, у
правилу, одговара пропорционалној заступљености политичких
субјеката и самосталних одборника који учествују у раду Скупштине
Општине Фоча, које бира и разрјешава Скупштина Општине Фоча, на
вријеме трајања мандата сазива Скупштине Општине Фоча који врши
избор.

На основу члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и
члана 42. став 1. и члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 64.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о избору
чланова сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча у новом
сазиву и мандату, Скупштина Општине Фоча, на Трећој редовној
сједници, дана 26.2.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1. Комисија за мјесне заједнице, као стално радно тијело
Скупштине Општине Фоча, изабрана је у саставу:
1) Миомир Бојат, одборник,
2) Немања Лазовић, одборник,
3) Драгослав Станојевић, одборник,
4) Горан Пејовић, спољни члан,
5) Александар Пљеваљчић, спољни члан.
2. Избор чланова Комисије за мјесне заједнице врши се на период
трајања мандата Скупштине Општине Фоча, која је извршила овај
избор, у сазиву од 2020. до 2024. године.
3. Комисија за мјесне заједнице има предсједника и замјеника
предсједника, које бирају изабрани чланови, на првој, конститутивној
сједници овог радног тијела, из реда изабраних чланова, у складу са
Пословником Скупштине Општине Фоча.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
У члану 39. став 2. тачка 21) и члану 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи и члану 38. став 2. тачка 27) и члану 60. Статута Општине
Фоча предвиђена је надлежност скупштине јединице локалне
самоуправе, односно Скупштине Општине Фоча да врши оснивање,
као и избор и разрјешење чланова сталних и повремених радних
тијела.
У члану 42. став 1. и члану 43. ст. 1, 2. и 7. Пословника Скупштине
Општине Фоча предвиђено је да састав сталних радних тијела, у
правилу, одговара пропорционалној заступљености политичких
субјеката и самосталних одборника који учествују у раду Скупштине
Општине Фоча, које бира и разрјешава Скупштина Општине Фоча, на
вријеме трајања мандата сазива Скупштине Општине Фоча који врши
избор.
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У члану 64. Пословника Скупштине Општине Фоча предвиђен је
дјелокруг рада, као и састав, структура и начин избора чланова
Комисије за мјесне заједнице.
На Трећој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је
одржана 26.2.2021. године, у предмету одлучивања о избору чланова
сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча, у оквиру тачке
18.3. дневног реда разматрано је питање избора чланова Комисије за
мјесне заједнице. Том приликом разматран је приједлог Комисије за
избор и именовање, број: 01-111-19/2, од 9.2.2021. године. Након
окончане расправе, у складу са чланом 43. став 2. Пословника
Скупштине Општине Фоча, на приједлог Комисије за избор и
именовање, извршен је избор чланова овог радног тијела.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи, члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута Општине
Фоча и члана 42. став 1, члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 64.
Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који регулишу
питање избора сталних радних тијела, у предмету одлучивања о
избору чланова Комисије за мјесне заједнице, одлучено је као у
диспозитиву овог рјешења.
Упутство о правном лијеку
Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.
Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом,
која се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-111-46/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

01.03.2021. god.

У члану 65. Пословника Скупштине Општине Фоча предвиђен је
дјелокруг рада, као и састав, структура и начин избора чланова
Комисије за заштиту околине, културног и природног насљеђа.
На Трећој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је
одржана 26.2.2021. године, у предмету одлучивања о избору чланова
сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча, у оквиру тачке
18.4. дневног реда разматрано је питање избора чланова Комисије за
заштиту околине, културног и природног насљеђа. Том приликом
разматран је приједлог Комисије за избор и именовање, број: 01-11119/2, од 9.2.2021. године. Након окончане расправе, у складу са
чланом 43. став 2. Пословника Скупштине Општине Фоча, на
приједлог Комисије за избор и именовање, извршен је избор чланова
овог радног тијела.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи, члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута Општине
Фоча и члана 42. став 1, члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 65.
Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који регулишу
питање избора сталних радних тијела, у предмету одлучивања о
избору чланова Комисије за заштиту околине, културног и природног
насљеђа, одлучено је као у диспозитиву овог рјешења.
Упутство о правном лијеку
Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.
Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом,
која се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-111-47/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

22.
23.
На основу члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и
члана 42. став 1. и члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 65.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о избору
чланова сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча у новом
сазиву и мандату, Скупштина Општине Фоча, на Трећој редовној
сједници, дана 26.2.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ
ОКОЛИНЕ, КУЛТУРНОГ И ПРИРОДНОГ НАСЉЕЂА
1. Комисија за заштиту околине, културног и природног насљеђа,
као стално радно тијело Скупштине Општине Фоча, изабрана је у
саставу:
1) Дејан Павловић, одборник,
2) Петар Елез, одборник,
3) Борис Цицовић, спољни члан.
2. Избор чланова Комисије за заштиту околине, културног и
природног насљеђа врши се на период трајања мандата Скупштине
Општине Фоча, која је извршила овај избор, у сазиву од 2020. до
2024. године.
3. Комисија за заштиту околине, културног и природног насљеђа
има предсједника, кога бирају изабрани чланови, на првој,
конститутивној сједници овог радног тијела, из реда изабраних
чланова, у складу са Пословником Скупштине Општине Фоча.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.

На основу члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и
члана 42. став 1. и члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 66.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о избору
чланова сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча у новом
сазиву и мандату, Скупштина Општине Фоча, на Трећој редовној
сједници, дана 26.2.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
1. Комисија за награде и признања, као стално радно тијело
Скупштине Општине Фоча, изабрана је у саставу:
1) Дејан Павловић, одборник,
2) Миливоје Достић, одборник,
3) Сребренко Кунарац, одборник.
2. Избор чланова Комисије за награде и признања врши се на
период трајања мандата Скупштине Општине Фоча, која је извршила
овај избор, у сазиву од 2020. до 2024. године.
3. Комисија за награде и признања има предсједника, кога бирају
изабрани чланови, на првој, конститутивној сједници овог радног
тијела, из реда изабраних чланова, у складу са Пословником
Скупштине Општине Фоча.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење

Образложење
У члану 39. став 2. тачка 21) и члану 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи и члану 38. став 2. тачка 27) и члану 60. Статута Општине
Фоча предвиђена је надлежност скупштине јединице локалне
самоуправе, односно Скупштине Општине Фоча да врши оснивање,
као и избор и разрјешење чланова сталних и повремених радних
тијела.
У члану 42. став 1. и члану 43. ст. 1, 2. и 7. Пословника Скупштине
Општине Фоча предвиђено је да састав сталних радних тијела, у
правилу, одговара пропорционалној заступљености политичких
субјеката и самосталних одборника који учествују у раду Скупштине
Општине Фоча, које бира и разрјешава Скупштина Општине Фоча, на
вријеме трајања мандата сазива Скупштине Општине Фоча који врши
избор.

У члану 39. став 2. тачка 21) и члану 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи и члану 38. став 2. тачка 27) и члану 60. Статута Општине
Фоча предвиђена је надлежност скупштине јединице локалне
самоуправе, односно Скупштине Општине Фоча да врши оснивање,
као и избор и разрјешење чланова сталних и повремених радних
тијела.
У члану 42. став 1. и члану 43. ст. 1, 2. и 7. Пословника Скупштине
Општине Фоча предвиђено је да састав сталних радних тијела, у
правилу, одговара пропорционалној заступљености политичких
субјеката и самосталних одборника који учествују у раду Скупштине
Општине Фоча, које бира и разрјешава Скупштина Општине Фоча, на
вријеме трајања мандата сазива Скупштине Општине Фоча који врши
избор.
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У члану 66. Пословника Скупштине Општине Фоча предвиђен је
дјелокруг рада, као и састав, структура и начин избора чланова
Комисије за награде и признања.
На Трећој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је
одржана 26.2.2021. године, у предмету одлучивања о избору чланова
сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча, у оквиру тачке
18.5. дневног реда разматрано је питање избора чланова Комисије за
награде и признања. Том приликом разматран је приједлог Комисије
за избор и именовање, број: 01-111-19/2, од 9.2.2021. године. Након
окончане расправе, у складу са чланом 43. став 2. Пословника
Скупштине Општине Фоча, на приједлог Комисије за избор и
именовање, извршен је избор чланова овог радног тијела.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи, члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута Општине
Фоча и члана 42. став 1, члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 66.
Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који регулишу
питање избора сталних радних тијела, у предмету одлучивања о
избору чланова Комисије за награде и признања, одлучено је као у
диспозитиву овог рјешења.

У члану 67. Пословника Скупштине Општине Фоча предвиђен је
дјелокруг рада, као и састав, структура и начин избора чланова
Комисије за вјерска питања.
На Трећој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је
одржана 26.2.2021. године, у предмету одлучивања о избору чланова
сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча, у оквиру тачке
18.6. дневног реда разматрано је питање избора чланова Комисије за
вјерска питања. Том приликом разматран је приједлог Комисије за
избор и именовање, број: 01-111-19/2, од 9.2.2021. године. Након
окончане расправе, у складу са чланом 43. став 2. Пословника
Скупштине Општине Фоча, на приједлог Комисије за избор и
именовање, извршен је избор чланова овог радног тијела.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи, члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута Општине
Фоча и члана 42. став 1, члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 67.
Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који регулишу
питање избора сталних радних тијела, у предмету одлучивања о
избору чланова Комисије за вјерска питања, одлучено је као у
диспозитиву овог рјешења.

Упутство о правном лијеку
Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.
Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом,
која се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.

Упутство о правном лијеку
Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.
Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом,
која се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.

Број: 01-111-48/21
Фоча, 26.2.2021. године

Број: 01-111-49/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

24.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

25.

На основу члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и
члана 42. став 1. и члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 67.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о избору
чланова сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча у новом
сазиву и мандату, Скупштина Општине Фоча, на Трећој редовној
сједници, дана 26.2.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ВЈЕРСКА ПИТАЊА
1. Комисија за вјерска питања, као стално радно тијело Скупштине
Општине Фоча, изабрана је у саставу:
1) Мирослав Авдаловић, одборник,
2) Предраг Кунарац, одборник,
3) Изет Спахић, одборник.
2. Избор чланова Комисије за вјерска питања врши се на период
трајања мандата Скупштине Општине Фоча, која је извршила овај
избор, у сазиву од 2020. до 2024. године.
3. Комисија за вјерска питања има предсједника, кога бирају
изабрани чланови, на првој, конститутивној сједници овог радног
тијела, из реда изабраних чланова, у складу са Пословником
Скупштине Општине Фоча.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
У члану 39. став 2. тачка 21) и члану 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи и члану 38. став 2. тачка 27) и члану 60. Статута Општине
Фоча предвиђена је надлежност скупштине јединице локалне
самоуправе, односно Скупштине Општине Фоча да врши оснивање,
као и избор и разрјешење чланова сталних и повремених радних
тијела.
У члану 42. став 1. и члану 43. ст. 1, 2. и 7. Пословника Скупштине
Општине Фоча предвиђено је да састав сталних радних тијела, у
правилу, одговара пропорционалној заступљености политичких
субјеката и самосталних одборника који учествују у раду Скупштине
Општине Фоча, које бира и разрјешава Скупштина Општине Фоча, на
вријеме трајања мандата сазива Скупштине Општине Фоча који врши
избор.

На основу члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и
члана 42. став 1. и члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 68.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о избору
чланова сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча у новом
сазиву и мандату, Скупштина Општине Фоча, на Трећој редовној
сједници, дана 26.2.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ПИТАЊА МЛАДИХ
1. Комисија за питања младих, као стално радно тијело Скупштине
Општине Фоча, изабрана је у саставу:
1) Никола Вуковић, одборник,
2) Душан Бодирога, одборник,
3) Сања Дракул, одборник,
4) Милица Живановић, спољни члан,
5) Јована Крезовић, спољни члан.
2. Избор чланова Комисије за питања младих врши се на период
трајања мандата Скупштине Општине Фоча, која је извршила овај
избор, у сазиву од 2020. до 2024. године.
3. Комисија за питања младих има предсједника и замјеника
предсједника, које бирају изабрани чланови, на првој, конститутивној
сједници овог радног тијела, из реда изабраних чланова, у складу са
Пословником Скупштине Општине Фоча.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
У члану 39. став 2. тачка 21) и члану 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи и члану 38. став 2. тачка 27) и члану 60. Статута Општине
Фоча предвиђена је надлежност скупштине јединице локалне
самоуправе, односно Скупштине Општине Фоча да врши оснивање,
као и избор и разрјешење чланова сталних и повремених радних
тијела.
У члану 42. став 1. и члану 43. ст. 1, 2. и 7. Пословника Скупштине
Општине Фоча предвиђено је да састав сталних радних тијела, у
правилу, одговара пропорционалној заступљености политичких
субјеката и самосталних одборника који учествују у раду Скупштине
Општине Фоча, које бира и разрјешава Скупштина Општине Фоча, на
вријеме трајања мандата сазива Скупштине Општине Фоча који врши
избор.
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У члану 68. Пословника Скупштине Општине Фоча предвиђен је
дјелокруг рада, као и састав, структура и начин избора чланова
Комисије за питања младих.
На Трећој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је
одржана 26.2.2021. године, у предмету одлучивања о избору чланова
сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча, у оквиру тачке
18.7. дневног реда разматрано је питање избора чланова Комисије за
питања младих. Том приликом разматран је приједлог Комисије за
избор и именовање, број: 01-111-19/2, од 9.2.2021. године. Након
окончане расправе, у складу са чланом 43. став 2. Пословника
Скупштине Општине Фоча, на приједлог Комисије за избор и
именовање, извршен је избор чланова овог радног тијела.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи, члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута Општине
Фоча и члана 42. став 1, члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 68.
Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који регулишу
питање избора сталних радних тијела, у предмету одлучивања о
избору чланова Комисије за питања младих, одлучено је као у
диспозитиву овог рјешења.

У члану 69. Пословника Скупштине Општине Фоча предвиђен је
дјелокруг рада, као и састав, структура и начин избора чланова
Комисије за праћење статуса пензионера.
На Трећој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је
одржана 26.2.2021. године, у предмету одлучивања о избору чланова
сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча, у оквиру тачке
18.8. дневног реда разматрано је питање избора чланова Комисије за
праћење статуса пензионера. Том приликом разматран је приједлог
Комисије за избор и именовање, број: 01-111-19/2, од 9.2.2021.
године. Након окончане расправе, у складу са чланом 43. став 2.
Пословника Скупштине Општине Фоча, на приједлог Комисије за
избор и именовање, извршен је избор чланова овог радног тијела.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи, члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута Општине
Фоча и члана 42. став 1, члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 69.
Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који регулишу
питање избора сталних радних тијела, у предмету одлучивања о
избору чланова Комисије за праћење статуса пензионера, одлучено је
као у диспозитиву овог рјешења.

Упутство о правном лијеку
Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.
Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом,
која се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.

Упутство о правном лијеку
Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.
Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом,
која се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.

Број: 01-111-50/21
Фоча, 26.2.2021. године

Број: 01-111-51/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

26.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

27.

На основу члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и
члана 42. став 1. и члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 69.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о избору
чланова сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча у новом
сазиву и мандату, Скупштина Општине Фоча, на Трећој редовној
сједници, дана 26.2.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
ПРАЋЕЊЕ СТАТУСА ПЕНЗИОНЕРА
1. Комисија за праћење статуса пензионера, као стално радно
тијело Скупштине Општине Фоча, изабрана је у саставу:
1) Милош Милић, одборник,
2) Симо Мојовић, представник Удружења пензионера,
3) Радојица Млађеновић, спољни члан.
2. Избор чланова Комисије за праћење статуса пензионера врши се
на период трајања мандата Скупштине Општине Фоча, која је
извршила овај избор, у сазиву од 2020. до 2024. године.
3. Комисија за праћење статуса пензионера има предсједника, кога
бирају изабрани чланови, на првој, конститутивној сједници овог
радног тијела, из реда изабраних чланова, у складу са Пословником
Скупштине Општине Фоча.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
У члану 39. став 2. тачка 21) и члану 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи и члану 38. став 2. тачка 27) и члану 60. Статута Општине
Фоча предвиђена је надлежност скупштине јединице локалне
самоуправе, односно Скупштине Општине Фоча да врши оснивање,
као и избор и разрјешење чланова сталних и повремених радних
тијела.
У члану 42. став 1. и члану 43. ст. 1, 2. и 7. Пословника Скупштине
Општине Фоча предвиђено је да састав сталних радних тијела, у
правилу, одговара пропорционалној заступљености политичких
субјеката и самосталних одборника који учествују у раду Скупштине
Општине Фоча, које бира и разрјешава Скупштина Општине Фоча, на
вријеме трајања мандата сазива Скупштине Општине Фоча који врши
избор.

На основу члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и
члана 42. став 1. и члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 70.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о избору
чланова сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча у новом
сазиву и мандату, Скупштина Општине Фоча, на Трећој редовној
сједници, дана 26.2.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА
ОДБОРА ЗА КОДЕКС ПОНАШАЊА
1. Одбор за кодекс понашања, као стално радно тијело Скупштине
Општине Фоча, изабран је у саставу:
1) Никола Вуковић, одборник,
2) Снежана Голијанин, одборник,
3) Мирослав Матовић, одборник,
4) Вукан Станковић, спољни члан,
5) Весна Бодирога, спољни члан.
2. Избор чланова Одбора за кодекс понашања врши се на период
трајања мандата Скупштине Општине Фоча, која је извршила овај
избор, у сазиву од 2020. до 2024. године.
3. Одбор за кодекс понашања има предсједника и замјеника
предсједника, које бирају изабрани чланови, на првој, конститутивној
сједници овог радног тијела, из реда изабраних чланова, у складу са
Пословником Скупштине Општине Фоча.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
У члану 39. став 2. тачка 21) и члану 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи и члану 38. став 2. тачка 27) и члану 60. Статута Општине
Фоча предвиђена је надлежност скупштине јединице локалне
самоуправе, односно Скупштине Општине Фоча да врши оснивање,
као и избор и разрјешење чланова сталних и повремених радних
тијела.
У члану 42. став 1. и члану 43. ст. 1, 2. и 7. Пословника Скупштине
Општине Фоча предвиђено је да састав сталних радних тијела, у
правилу, одговара пропорционалној заступљености политичких
субјеката и самосталних одборника који учествују у раду Скупштине
Општине Фоча, које бира и разрјешава Скупштина Општине Фоча, на
вријеме трајања мандата сазива Скупштине Општине Фоча који врши
избор.
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У члану 70. Пословника Скупштине Општине Фоча предвиђен је
дјелокруг рада, као и састав, структура и начин избора чланова
Одбора за кодекс понашања.
На Трећој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је
одржана 26.2.2021. године, у предмету одлучивања о избору чланова
сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча, у оквиру тачке
18.9. дневног реда разматрано је питање избора чланова Одбора за
кодекс понашања. Том приликом разматран је приједлог Комисије за
избор и именовање, број: 01-111-19/2, од 9.2.2021. године. Након
окончане расправе, у складу са чланом 43. став 2. Пословника
Скупштине Општине Фоча, на приједлог Комисије за избор и
именовање, извршен је избор чланова овог радног тијела.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи, члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута Општине
Фоча и члана 42. став 1, члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 70.
Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који регулишу
питање избора сталних радних тијела, у предмету одлучивања о
избору чланова Одбора за кодекс понашања, одлучено је као у
диспозитиву овог рјешења.
Упутство о правном лијеку
Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.
Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом,
која се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-111-52/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

01.03.2021. god.

У члану 71. Пословника Скупштине Општине Фоча предвиђен је
дјелокруг рада, као и састав, структура и начин избора чланова
Одбора за друштвени надзор и представке.
На Трећој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је
одржана 26.2.2021. године, у предмету одлучивања о избору чланова
сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча, у оквиру тачке
18.10. дневног реда разматрано је питање избора чланова Одбора за
друштвени надзор и представке. Том приликом разматран је
приједлог Комисије за избор и именовање, број: 01-111-19/2, од
9.2.2021. године. Након окончане расправе, у складу са чланом 43.
став 2. Пословника Скупштине Општине Фоча, на приједлог
Комисије за избор и именовање, извршен је избор чланова овог
радног тијела.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи, члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута Општине
Фоча и члана 42. став 1, члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 71.
Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који регулишу
питање избора сталних радних тијела, у предмету одлучивања о
избору чланова Одбора за друштвени надзор и представке, одлучено
је као у диспозитиву овог рјешења.
Упутство о правном лијеку
Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.
Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом,
која се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-111-53/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

28.
29.
На основу члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и
члана 42. став 1. и члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 71.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о избору
чланова сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча у новом
сазиву и мандату, Скупштина Општине Фоча, на Трећој редовној
сједници, дана 26.2.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА
ДРУШТВЕНИ НАДЗОР И ПРЕДСТАВКЕ
1. Одбор за друштвени надзор и представке, као стално радно
тијело Скупштине Општине Фоча, изабран је у саставу:
1) Миомир Бојат, одборник,
2) Мирослав Авдаловић, одборник,
3) Предраг Кунарац, одборник,
4) Немања Лазовић, одборник,
5) Милорад Костић, одборник.
2. Избор чланова Одбора за друштвени надзор и представке врши
се на период трајања мандата Скупштине Општине Фоча, која је
извршила овај избор, у сазиву од 2020. до 2024. године.
3. Одбор за друштвени надзор и представке има предсједника и
замјеника предсједника, које бирају изабрани чланови, на првој,
конститутивној сједници овог радног тијела, из реда изабраних
чланова, у складу са Пословником Скупштине Општине Фоча.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.

На основу члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и
члана 42. став 1. и члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 72.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о избору
чланова сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча у новом
сазиву и мандату, Скупштина Општине Фоча, на Трећој редовној
сједници, дана 26.2.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА
ОДБОРА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
1. Одбор за равноправност полова, као стално радно тијело
Скупштине Општине Фоча, изабран је у саставу:
1) Татјана Шифорија, одборник,
2) Душан Бодирога, одборник,
3) Биљана Булатовић, спољни члан.
2. Избор чланова Одбора за равноправност полова врши се на
период трајања мандата Скупштине Општине Фоча, која је извршила
овај избор, у сазиву од 2020. до 2024. године.
3. Одбор за равноправност полова има предсједника, кога бирају
изабрани чланови, на првој, конститутивној сједници овог радног
тијела, из реда изабраних чланова, у складу са Пословником
Скупштине Општине Фоча.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење

Образложење
У члану 39. став 2. тачка 21) и члану 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи и члану 38. став 2. тачка 27) и члану 60. Статута Општине
Фоча предвиђена је надлежност скупштине јединице локалне
самоуправе, односно Скупштине Општине Фоча да врши оснивање,
као и избор и разрјешење чланова сталних и повремених радних
тијела.
У члану 42. став 1. и члану 43. ст. 1, 2. и 7. Пословника Скупштине
Општине Фоча предвиђено је да састав сталних радних тијела, у
правилу, одговара пропорционалној заступљености политичких
субјеката и самосталних одборника који учествују у раду Скупштине
Општине Фоча, које бира и разрјешава Скупштина Општине Фоча, на
вријеме трајања мандата сазива Скупштине Општине Фоча који врши
избор.

У члану 39. став 2. тачка 21) и члану 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи и члану 38. став 2. тачка 27) и члану 60. Статута Општине
Фоча предвиђена је надлежност скупштине јединице локалне
самоуправе, односно Скупштине Општине Фоча да врши оснивање,
као и избор и разрјешење чланова сталних и повремених радних
тијела.
У члану 42. став 1. и члану 43. ст. 1, 2. и 7. Пословника Скупштине
Општине Фоча предвиђено је да састав сталних радних тијела, у
правилу, одговара пропорционалној заступљености политичких
субјеката и самосталних одборника који учествују у раду Скупштине
Општине Фоча, које бира и разрјешава Скупштина Општине Фоча, на
вријеме трајања мандата сазива Скупштине Општине Фоча који врши
избор.
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У члану 72. Пословника Скупштине Општине Фоча предвиђен је
дјелокруг рада, као и састав, структура и начин избора чланова
Одбора за равноправност полова.
На Трећој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је
одржана 26.2.2021. године, у предмету одлучивања о избору чланова
сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча, у оквиру тачке
18.11. дневног реда разматрано је питање избора чланова Одбора за
равноправност полова. Том приликом разматран је приједлог
Комисије за избор и именовање, број: 01-111-19/2, од 9.2.2021.
године. Након окончане расправе, у складу са чланом 43. став 2.
Пословника Скупштине Општине Фоча, на приједлог Комисије за
избор и именовање, извршен је избор чланова овог радног тијела.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи, члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута Општине
Фоча и члана 42. став 1, члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 72.
Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који регулишу
питање избора сталних радних тијела, у предмету одлучивања о
избору чланова Одбора за равноправност полова, одлучено је као у
диспозитиву овог рјешења.
Упутство о правном лијеку
Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.
Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом,
која се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-111-54/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

01.03.2021. god.

У члану 73. Пословника Скупштине Општине Фоча предвиђен је
дјелокруг рада, као и састав, структура и начин избора чланова
Одбора за регионалну и међународну сарадњу.
На Трећој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је
одржана 26.2.2021. године, у предмету одлучивања о избору чланова
сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча, у оквиру тачке
18.12. дневног реда разматрано је питање избора чланова Одбора за
регионалну и међународну сарадњу. Том приликом разматран је
приједлог Комисије за избор и именовање, број: 01-111-19/2, од
9.2.2021. године. Након окончане расправе, у складу са чланом 43.
став 2. Пословника Скупштине Општине Фоча, на приједлог
Комисије за избор и именовање, извршен је избор чланова овог
радног тијела.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи, члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута Општине
Фоча и члана 42. став 1, члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 73.
Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који регулишу
питање избора сталних радних тијела, у предмету одлучивања о
избору чланова Одбора за регионалну и међународну сарадњу,
одлучено је као у диспозитиву овог рјешења.
Упутство о правном лијеку
Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.
Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом,
која се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-111-55/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

30.
31.
На основу члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и
члана 42. став 1. и члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 73.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о избору
чланова сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча у новом
сазиву и мандату, Скупштина Општине Фоча, на Трећој редовној
сједници, дана 26.2.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА
РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
1. Одбор за регионалну и међународну сарадњу, као стално радно
тијело Скупштине Општине Фоча, изабран је у саставу:
1) Огњен Бодирога, одборник,
2) Крсто Ивановић, одборник,
3) Изет Спахић, одборник,
4) Марина Достић, спољни члан,
5) Хелена Владичић, спољни члан.
2. Избор чланова Одбора за регионалну и међународну сарадњу
врши се на период трајања мандата Скупштине Општине Фоча, која
је извршила овај избор, у сазиву од 2020. до 2024. године.
3. Одбор за регионалну и међународну сарадњу има предсједника
и замјеника предсједника, које бирају изабрани чланови, на првој,
конститутивној сједници овог радног тијела, из реда изабраних
чланова, у складу са Пословником Скупштине Општине Фоча.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
У члану 39. став 2. тачка 21) и члану 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи и члану 38. став 2. тачка 27) и члану 60. Статута Општине
Фоча предвиђена је надлежност скупштине јединице локалне
самоуправе, односно Скупштине Општине Фоча да врши оснивање,
као и избор и разрјешење чланова сталних и повремених радних
тијела.
У члану 42. став 1. и члану 43. ст. 1, 2. и 7. Пословника Скупштине
Општине Фоча предвиђено је да састав сталних радних тијела, у
правилу, одговара пропорционалној заступљености политичких
субјеката и самосталних одборника који учествују у раду Скупштине
Општине Фоча, које бира и разрјешава Скупштина Општине Фоча, на
вријеме трајања мандата сазива Скупштине Општине Фоча који врши
избор.

На основу члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и
члана 42. став 1. и члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 74.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о избору
чланова сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча у новом
сазиву и мандату, Скупштина Општине Фоча, на Трећој редовној
сједници, дана 26.2.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЗДРАВЉЕ
1. Одбор за здравље, као стално радно тијело Скупштине Општине
Фоча, изабран је у саставу:
1) Радмил Марић, одборник,
2) Снежана Голијанин, одборник,
3) Мирослав Матовић, одборник,
4) Максим Ковачевић, спољни члан,
5) Младен Пејовић, спољни члан.
2. Избор чланова Одбора за здравље врши се на период трајања
мандата Скупштине Општине Фоча, која је извршила овај избор, у
сазиву од 2020. до 2024. године.
3. Одбор за здравље има предсједника и замјеника предсједника,
које бирају изабрани чланови, на првој, конститутивној сједници овог
радног тијела, из реда изабраних чланова, у складу са Пословником
Скупштине Општине Фоча.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
У члану 39. став 2. тачка 21) и члану 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи и члану 38. став 2. тачка 27) и члану 60. Статута Општине
Фоча предвиђена је надлежност скупштине јединице локалне
самоуправе, односно Скупштине Општине Фоча да врши оснивање,
као и избор и разрјешење чланова сталних и повремених радних
тијела.
У члану 42. став 1. и члану 43. ст. 1, 2. и 7. Пословника Скупштине
Општине Фоча предвиђено је да састав сталних радних тијела, у
правилу, одговара пропорционалној заступљености политичких
субјеката и самосталних одборника који учествују у раду Скупштине
Општине Фоча, које бира и разрјешава Скупштина Општине Фоча, на
вријеме трајања мандата сазива Скупштине Општине Фоча који врши
избор.
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У члану 74. Пословника Скупштине Општине Фоча предвиђен је
дјелокруг рада, као и састав, структура и начин избора чланова
Одбора за здравље.
На Трећој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је
одржана 26.2.2021. године, у предмету одлучивања о избору чланова
сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча, у оквиру тачке
18.13. дневног реда разматрано је питање избора чланова Одбора за
здравље. Том приликом разматран је приједлог Комисије за избор и
именовање, број: 01-111-19/2, од 9.2.2021. године. Након окончане
расправе, у складу са чланом 43. став 2. Пословника Скупштине
Општине Фоча, на приједлог Комисије за избор и именовање,
извршен је избор чланова овог радног тијела.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи, члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута Општине
Фоча и члана 42. став 1, члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 74.
Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који регулишу
питање избора сталних радних тијела, у предмету одлучивања о
избору чланова Одбора за здравље, одлучено је као у диспозитиву
овог рјешења.

У члану 75. Пословника Скупштине Општине Фоча предвиђен је
дјелокруг рада, као и састав, структура и начин избора чланова
Савјета за спорт.
На Трећој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је
одржана 26.2.2021. године, у предмету одлучивања о избору чланова
сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча, у оквиру тачке
18.14. дневног реда разматрано је питање избора чланова Савјета за
спорт. Том приликом разматран је приједлог Комисије за избор и
именовање, број: 01-111-19/2, од 9.2.2021. године. Након окончане
расправе, у складу са чланом 43. став 2. Пословника Скупштине
Општине Фоча, на приједлог Комисије за избор и именовање,
извршен је избор чланова овог радног тијела.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи, члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута Општине
Фоча и члана 42. став 1, члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 75.
Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који регулишу
питање избора сталних радних тијела, у предмету одлучивања о
избору чланова Савјета за спорт, одлучено је као у диспозитиву овог
рјешења.

Упутство о правном лијеку
Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.
Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом,
која се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.

Упутство о правном лијеку
Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.
Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом,
која се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.

Број: 01-111-56/21
Фоча, 26.2.2021. године

Број: 01-111-57/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

32.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

33.

На основу члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и
члана 42. став 1. и члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 75.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о избору
чланова сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча у новом
сазиву и мандату, Скупштина Општине Фоча, на Трећој редовној
сједници, дана 26.2.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЈЕТА ЗА СПОРТ
1. Савјет за спорт, као стално радно тијело Скупштине Општине
Фоча, изабран је у саставу:
1) Иван Видојевић, спољни члан,
2) Љубиша Ивановић, спољни члан,
3) Драгана Дракул, спољни члан,
4) Споменка Попадић, спољни члан,
5) Далибор Милановић, спољни члан.
2. Избор чланова Савјета за спорт врши се на период трајања
мандата Скупштине Општине Фоча, која је извршила овај избор, у
сазиву од 2020. до 2024. године.
3. Савјет за спорт има предсједника и замјеника предсједника, које
бирају изабрани чланови, на првој, конститутивној сједници овог
радног тијела, из реда изабраних чланова, у складу са Пословником
Скупштине Општине Фоча.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
У члану 39. став 2. тачка 21) и члану 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи и члану 38. став 2. тачка 27) и члану 60. Статута Општине
Фоча предвиђена је надлежност скупштине јединице локалне
самоуправе, односно Скупштине Општине Фоча да врши оснивање,
као и избор и разрјешење чланова сталних и повремених радних
тијела.
У члану 42. став 1. и члану 43. ст. 1, 2. и 7. Пословника Скупштине
Општине Фоча предвиђено је да састав сталних радних тијела, у
правилу, одговара пропорционалној заступљености политичких
субјеката и самосталних одборника који учествују у раду Скупштине
Општине Фоча, које бира и разрјешава Скупштина Општине Фоча, на
вријеме трајања мандата сазива Скупштине Општине Фоча који врши
избор.

На основу члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и
члана 42. став 1. и члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 76.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о избору
чланова сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча у новом
сазиву и мандату, Скупштина Општине Фоча, на Трећој редовној
сједници, дана 26.2.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЈЕТА ЗА КУЛТУРУ
1. Савјет за културу, као стално радно тијело Скупштине Општине
Фоча, изабран је у саставу:
1) Петар Елез, одборник,
2) Слађана Костовић Благојевић, одборник,
3) Крсто Ивановић, одборник,
4) Јелана Чанчар, спољни члан,
5) Снежана Глодић, спољни члан.
2. Избор чланова Савјета за културу врши се на период трајања
мандата Скупштине Општине Фоча, која је извршила овај избор, у
сазиву од 2020. до 2024. године.
3. Савјет за културу има предсједника и замјеника предсједника,
које бирају изабрани чланови, на првој, конститутивној сједници овог
радног тијела, из реда изабраних чланова, у складу са Пословником
Скупштине Општине Фоча.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
У члану 39. став 2. тачка 21) и члану 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи и члану 38. став 2. тачка 27) и члану 60. Статута Општине
Фоча предвиђена је надлежност скупштине јединице локалне
самоуправе, односно Скупштине Општине Фоча да врши оснивање,
као и избор и разрјешење чланова сталних и повремених радних
тијела.
У члану 42. став 1. и члану 43. ст. 1, 2. и 7. Пословника Скупштине
Општине Фоча предвиђено је да састав сталних радних тијела, у
правилу, одговара пропорционалној заступљености политичких
субјеката и самосталних одборника који учествују у раду Скупштине
Општине Фоча, које бира и разрјешава Скупштина Општине Фоча, на
вријеме трајања мандата сазива Скупштине Општине Фоча који врши
избор.
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У члану 76. Пословника Скупштине Општине Фоча предвиђен је
дјелокруг рада, као и састав, структура и начин избора чланова
Савјета за културу.
На Трећој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је
одржана 26.2.2021. године, у предмету одлучивања о избору чланова
сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча, у оквиру тачке
18.15. дневног реда разматрано је питање избора чланова Савјета за
културу. Том приликом разматран је приједлог Комисије за избор и
именовање, број: 01-111-19/2, од 9.2.2021. године. Након окончане
расправе, у складу са чланом 43. став 2. Пословника Скупштине
Општине Фоча, на приједлог Комисије за избор и именовање,
извршен је избор чланова овог радног тијела.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи, члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута Општине
Фоча и члана 42. став 1, члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 76.
Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који регулишу
питање избора сталних радних тијела, у предмету одлучивања о
избору чланова Савјета за културу, одлучено је као у диспозитиву
овог рјешења.

У члану 77. Пословника Скупштине Општине Фоча предвиђен је
дјелокруг рада, као и састав, структура и начин избора чланова
Савјета потрошача.
На Трећој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је
одржана 26.2.2021. године, у предмету одлучивања о избору чланова
сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча, у оквиру тачке
18.16. дневног реда разматрано је питање избора чланова Савјета
потрошача. Том приликом разматран је приједлог Комисије за избор
и именовање, број: 01-111-19/2, од 9.2.2021. године. Након окончане
расправе, у складу са чланом 43. став 2. Пословника Скупштине
Општине Фоча, на приједлог Комисије за избор и именовање,
извршен је избор чланова овог радног тијела.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи, члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута Општине
Фоча и члана 42. став 1, члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 77.
Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који регулишу
питање избора сталних радних тијела, у предмету одлучивања о
избору чланова Савјета потрошача, одлучено је као у диспозитиву
овог рјешења.

Упутство о правном лијеку
Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.
Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом,
која се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.

Упутство о правном лијеку
Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.
Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом,
која се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.

Број: 01-111-58/21
Фоча, 26.2.2021. године

Број: 01-111-59/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

35.

34.
На основу члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и
члана 42. став 1. и члана 43. ст. 1, 2. и 7, а у вези члана 77.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о избору
чланова сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча у новом
сазиву и мандату, Скупштина Општине Фоча, на Трећој редовној
сједници, дана 26.2.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЈЕТА ПОТРОШАЧА
1. Савјет потрошача, као стално радно тијело Скупштине Општине
Фоча, изабран је у саставу:
1) Сребренко Кунарац, одборник,
2) Снежана Голијанин, одборник,
3) Драгослав Станојевић, одборник,
4) Мирослав Ристановић, спољни члан,
5) Никола Елез, спољни члан.
2. Избор чланова Савјета потрошача врши се на период трајања
мандата Скупштине Општине Фоча, која је извршила овај избор, у
сазиву од 2020. до 2024. године.
3. Савјет потрошача има предсједника и замјеника предсједника,
које бирају изабрани чланови, на првој, конститутивној сједници овог
радног тијела, из реда изабраних чланова, у складу са Пословником
Скупштине Општине Фоча.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
У члану 39. став 2. тачка 21) и члану 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи и члану 38. став 2. тачка 27) и члану 60. Статута Општине
Фоча предвиђена је надлежност скупштине јединице локалне
самоуправе, односно Скупштине Општине Фоча да врши оснивање,
као и избор и разрјешење чланова сталних и повремених радних
тијела.
У члану 42. став 1. и члану 43. ст. 1, 2. и 7. Пословника Скупштине
Општине Фоча предвиђено је да састав сталних радних тијела, у
правилу, одговара пропорционалној заступљености политичких
субјеката и самосталних одборника који учествују у раду Скупштине
Општине Фоча, које бира и разрјешава Скупштина Општине Фоча, на
вријеме трајања мандата сазива Скупштине Општине Фоча који врши
избор.

На основу члана 53. Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51.
став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60.
Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број
8/17) и члана 41. став 3. Пословника Скупштине Општине Фоча
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17), у предмету
одлучивања о именовању чланова Комисије за спровођење јавног
конкурса за избор и именовање секретара Скупштине Општине Фоча,
Скупштина Општине Фоча, на Трећој редовној сједници, дана
26.2.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ
СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ФОЧА
1. Именује се Комисија за спровођење јавног конкурса за избор и
именовање секретара Скупштине Општине Фоча у саставу:
1) Радмил Марић, одборник, предсједник,
2) Душан Бодирога, одборник, члан,
3) Драган Ивановић, општински службеник, члан,
4) Младен Матовић, општински службеник, члан,
5) Рефик Киселица, са листе стручних лица, члан.
2. Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења је спровођење јавног
конкурса за избор и именовање секретара Скупштине Општине Фоча,
што подразумијева: контролу и оцјену благовремености и
комплетности достављених пријава кандидата, разматрање пријава
кандидата, контролу и оцјену испуњавања утврђених општих и
посебних услова, састављање листе кандидата који испуњавају услове
јавног конкурса, улазни интервју са кандидатима, спровођење
изборног поступка и утврђивање ранг листе кандидата према
редослиједу кандидата са приједлогом за именовање, на начин и у
поступку који је предвиђен одредбама Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.
3. Конкурсна комисија је дужна да поступак за избор секретара
Скупштине Општине Фоча спроведе у року од 30 дана од дана истека
рока за пријављивање кандидата на јавни конкурс.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
У члану 53. Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе предвиђено је да скупштина јединице
локалне самоуправе за спровођење јавног конкурса за избор и
именовање секретара скупштине именује комисију, у одговарајућем
саставу и структрури, као и обим послова и задатака и рок за
спровођење јавног конкурса.
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У члану 39. став 2. тачка 21) и члану 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи и члану 38. став 2. тачка 27) и члану 60. Статута Општине
Фоча предвиђена је надлежност скупштине јединице локалне
самоуправе, односно Скупштине Општине Фоча да врши оснивање,
као и избор и разрјешење чланова сталних и повремених радних
тијела.
У члану 41. став 3. Пословника Скупштине Општине Фоча
предвиђено је да се повремено радно тијело оснива посебним актом,
којим се одређује његов састав, дјелокруг рада, овлашћење у
поступању, послови и задаци, обавеза примјене одређених прописа,
као и рокови у предузимању предвиђених послова и задатака.
На Трећој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је
одржана 26.2.2021. године, у оквиру тачке 19. дневног реда,
разматрано је питање именовања Комисије за спровођење јавног
конкурса за избор и именовање секретара Скупштине Општине Фоча.
Том приликом разматран је приједлог Комисије за избор и
именовање, број: 01-111-19/2, од 9.2.2021. године.
Након окончане расправе, на основу утврђеног чињеничног стања,
у складу са одредбама из члана 53. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, члана 39.
став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о локалној самоуправи,
члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута Општине Фоча и члана
41. став 3. Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који
регулишу питање избора повремених радних тијела, у предмету
одлучивања о именовању чланова Комисије за спровођење јавног
конкурса за избор и именовање секретара Скупштине Општине Фоча,
на приједлог Комисије за избор и именовање, именована је конкурсна
комисија у саставу и структури, на начин као што је одлучено у
диспозитиву овог рјешења.
Упутство о правном лијеку
Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.
Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом,
која се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-111-60/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

36.
На основу члана 9. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 4/03), члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 7. тачка а) Упутства о утврђивању
квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова
изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини
(„Службени гласник Босне и Ферцеговине“, бр. 29/18 и 36/19), члана
38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута Општине Фоча („Службени
гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 41. став 3. Пословника
Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број
14/17), у предмету одлучивања о именовању Комисије за спровођење
јавног огласа за избор и именовање једног члана Општинске изборне
комисије Фоча, Скупштина Општине Фоча, на Трећој редовној
сједници, дана 26.2.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЈЕДНОГ
ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ФОЧА
1. Именује се Комисија за спровођење јавног огласа за избор и
именовање једног члана Општинске изборне комисије Фоча у
саставу:
1) Виде Вуковић, општински службеник, предсједник,
2) Душанка Станковић, општински службеник, члан,
3) Младен Матовић, општински службеник, члан,
4) Бојан Паприца, са листе стручних лица, члан,
5) Рефик Киселица, са листе стручних лица, члан.
2. Комисија из тачке 1. овог рјешења дужна је да спроведе
поступак по јавном огласу за избор и именовање једног члана
Општинске изборне комисије Фоча, у складу са Упутством о
утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци
чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и
Херцеговини („Службени гласник Босне и Ферцеговине“, бр. 29/18 и
36/19) и одлуком Скупштине Општине Фоча којом је регулисано
питање објављивања јавног огласа за избор и именовање једног члана
Општинске изборне комисије Фоча.

01.03.2021. god.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
У члану 9. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске предвиђено је именовање чланова
комисије за избор за прегледање пријава и спровођење поступка
отворене конкуренције, као и састав и структура те комисије, од пет
чланова, од којих су три члана државни службеници.
У члану 39. став 2. тачка 21) и члану 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи и члану 38. став 2. тачка 27) и члану 60. Статута Општине
Фоча предвиђена је надлежност скупштине јединице локалне
самоуправе, односно Скупштине Општине Фоча да врши избор,
именовање и разрјешење на позицијама у складу са законом.
У члану 7. тачка а) Упутства о утврђивању квалификација, броја,
именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне
изборне јединице у Босни и Херцеговини предвиђена је процедура за
именовање чланова изборне комисије, као и именовање комисије за
спровођење поступка по јавном огласу, у чијем саставу ће се
настојати осигурати да буду именована лица са изборним искуством.
У члану 41. став 3. Пословника Скупштине Општине Фоча
предвиђено је да се повремено радно тијело оснива посебним актом,
којим се одређује његов састав, дјелокруг рада, овлашћење у
поступању, послови и задаци, обавеза примјене одређених прописа,
као и рокови у предузимању предвиђених послова и задатака.
На Трећој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је
одржана 26.2.2021. године, у оквиру тачке 20. дневног реда,
разматрано је питање именовања Комисије за спровођење јавног
огласа за избор и именовање једног члана Општинске изборне
комисије Фоча. Том приликом разматран је приједлог Комисије за
избор и именовање, број: 01-111-19/2, од 9.2.2021. године, у вези
састава, структуре и својства предложених чланова овог радног
тијела.
Након окончане расправе, на основу утврђеног чињеничног стања,
у складу са одредбама из члана 9. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске, члана 39. став 2. тачка 21)
и члана 51. став 1. Закона о локалној самоуправи, члана 7. тачка а)
Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању и
разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне изборне
јединице у Босни и Херцеговини, члана 38. став 2. тачка 27) и члана
60. Статута Општине Фоча и члана 41. став 3. Пословника
Скупштине Општине Фоча као прописа који регулишу питање избора
повремених радних тијела, у предмету одлучивања о именовању
Комисије за спровођење јавног огласа за избор и именовање једног
члана Општинске изборне комисије Фоча, на приједлог Комисије за
избор и именовање, именована је конкурсна комисија у саставу и
структури, на начин као што је одлучено у диспозитиву овог рјешења.
Упутство о правном лијеку
Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.
Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом,
која се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-111-61/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

37.
На основу члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), члана 11. Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике Српске и
јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, број 20/12), члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), у
предмету одлучивања о именовању Комисије за спровођење поступка
јавног надметања у располагању непокретностима у својини
Општине Фоча, Скупштина Општине Фоча, на Трећој редовној
сједници, дана 26.2.2021. године, д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА У
РАСПОЛАГАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИМА
У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ФОЧА
1. Именује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања
у располагању непокретностима у својини Општине Фоча у саставу:
1) БРАНИМИР РАДОВИЋ, предсједник,
2) ДРАГИЦА КУЛИЋ, члан,
3) ВИДЕ ВУКОВИЋ, члан.
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2. Чланови Комисије из тачке 1. овог рјешења имају своје
замјенике, а то су:
1) СРЕТЕН МИХАЈЛОВИЋ, замјеник предсједника,
2) МИЛЕНКА ПЛЕМИЋ, замјеник члана,
3) РАДА КРНОЈЕЛАЦ, замјеник члана.
3. Задатак Комисије је да спроводи поступак јавног надметања –
лицитације за продају, односно оптерећење правом грађења
непокретности у својини Општине Фоча, у складу са Правилником о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 20/12), односно прописима који
регулишу питања у вези спровођења поступка јавног надметања у
располагању непокретностима у својини јединице локалне
самоуправе.
4. Ступањем на снагу овог рјешења ставља се ван снаге Рјешење о
именовању Комисије за спровођење јавног надметања за продају,
односно оптерећење правом грађења непокретности у својини
Општине Фоча, број: 01-111-38/13, од 30.09.2013. године („Службени
гласник Општине Фоча“, број 10/13).
5. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
У члану 11. Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике Српске и
јединица локалне самоуправе предвиђено је да поступак лицитације
спроводи комисија за спровођење јавног надметања, коју именује
скупштина јединице локалне самоуправе.
У члану 39. став 2. тачка 21) и члану 51. став 1. Закона о локалној
самоуправи и члану 38. став 2. тачка 27) и члану 60. Статута Општине
Фоча предвиђена је надлежност скупштине јединице локалне
самоуправе, односно Скупштине Општине Фоча да врши избор,
именовање и разрјешење на позицијама у складу са законом, као и
оснивање и именовање радних тијела.
На Трећој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је
одржана 26.2.2021. године, у оквиру тачке 21. дневног реда,
разматрано је питање именовања Комисије за спровођење поступка
јавног надметања у располагању непокретностима у својини
Општине Фоча. Том приликом разматран је приједлог Комисије за
избор и именовање, број: 01-111-19/2, од 9.2.2021. године, у вези
састава, структуре и својства предложених чланова овог радног
тијела.
Након окончане расправе, на основу утврђеног чињеничног стања,
у складу са одредбама из члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1.
Закона о локалној самоуправи, члана 11. Правилника о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе и члана 38. став 2.
тачка 27) и члана 60. Статута Општине Фоча, као прописа који
регулишу питање формирања и именовања чланова радних тијела, у
предмету одлучивања о именовању Комисије за спровођење поступка
јавног надметања у располагању непокретностима у својини
Општине Фоча, на приједлог Комисије за избор и именовање,
именована је комисија у саставу и на начин као што је одлучено у
диспозитиву овог рјешења.
Упутство о правном лијеку
Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.
Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом,
која се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-111-62/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

38.
На основу члана 9. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 4/03), члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и
36/19), чл. 50, 53. и 79. Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) и члана 38. став 2. тачка 27) Статута
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), у
предмету одлучивања о утврђивању листе за именовање чланова
комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање
чланова управних одбора и директора јавних установа чији је оснивач

01.03.2021. god.

Општина Фоча или за пријем службеника и намјештеника у
Општинску управу Општине Фоча, Скупштина Општине Фоча, на
Трећој редовној сједници, дана 26.2.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ
КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА
УПРАВНИХ ОДБОРА И ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ УСТАНОВА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА ФОЧА ИЛИ
ЗА ПРИЈЕМ СЛУЖБЕНИКА И НАМЈЕШТЕНИКА
У ОПШТИНСКУ УПРАВУ ОПШТИНЕ ФОЧА
1. Утврђује се Листа кандидата за именовање чланова комисије за
спровођење јавног конкурса за избор и именовање чланова управних
одбора и директора јавних установа чији је оснивач Општина Фоча
или за пријем службеника и намјештеника у Општинску управу
Општине Фоча, коју чине службеници Општинске управе Општине
Фоча, као и стручна лица изван састава Општинске управе Општине
Фоча.
2. Листа службеника Општинске управе Општине Фоча утврђена
је у саставу:
1) Драгица Кулић,
2) Сретен Михајловић,
3) Миленка Племић,
4) Радмила Чајевић,
5) Зорица Перишић,
6) Рада Крнојелац,
7) Весна Перишић,
8) Душанка Станковић,
9) Виолета Дракул,
10) Драган Ивановић,
11) Весна Давидовић,
12) Игор Ћурчић,
13) Зоран Крунић,
14) Амир Чаушевић,
15) Радојица Малиш,
16) Славенка Хаџивуковић,
17) Саша Булатовић,
18) Данијела Радовић,
19) Бранка Кулић,
20) Дијана Вуковић,
21) Соња Радовић,
22) Фатима Вејо,
23) Младен Матовић,
24) Будимир Матовић,
25) Братислав Павловић,
26) Нада Марковић,
27) Виде Вуковић.
3. Листе стручних лица изван састава Општинске управе Општине
Фоча утврђена је у саставу:
1) Миладин Ћаласан,
2) Војка Леро,
3) Станоје Беговић,
4) Рефик Киселица,
5) Рајка Вуксановић,
6) Ранко Шаран,
7) Хрвоје Чабрајић,
8) Љубиша Ивановић,
9) Горан Ђуковић,
10) Александар Шкипина,
11) Младомир Бегенишић,
12) Бојан Паприца,
13) Љепосава Ђајић,
14) Драгана Доброта,
15) Ранко Савић,
16) Миленко Хаџивуковић,
17) Данило Михајловић,
18) Вахид Ђудерија,
19) Алем Чомор,
20) Адмир Борчак,
21) Ана Вуковић,
22) Драгомир Дракул,
23) Божанка Мастиловић,
24) Зоран Николић,
25) Слободан Јанковић,
26) Владимир Ивановић.
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4. Скупштина Општине Фоча овлашћује Начелника Општине Фоча
да у случајевима поступка избора и именовања чланова управних
одбора и директора јавних установа чији је оснивач Општина Фоча
или пријема службеника и намјештеника у Општинску управу
Општине Фоча путем оглашавања упражњених позиција и
спровођења јавног конкурса у сваком конкретном случају донесе
рјешење којим ће извршити именовање чланова комисије за избор са
листе чланова која је утврђена у тачкама 2. и 3. овог рјешења, у
одговарајућем саставу и на начин који је прописан одредбама Закона
о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
и Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе.

01.03.2021. god.

5. Листе кандидата за именовање чланова комисије за спровођење
јавног конкурса утврђене су на период трајања мандата и сазива
Скупштине Општине Фоча 2020 – 2024. године који је утврдио ове
листе.
6. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-111-63/21
Фоча, 26.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.
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