
На основу члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 55. став 3. тачка 5) 

и члана 141. став 1. тачка 5) 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 разрјешењу дужности начелника 

Одјељења за општу управу Општинске управе Општине Фоча, Скупштине Општине 

Фоча, на Тридесет деветој редовној сједници, дана 2.7.2020. године,  д о н о с и  

 

 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О  РАЗРЈЕШЕЊУ  НАЧЕЛНИКА   

ОДЈЕЉЕЊА  ЗА  ОПШТУ  УПРАВУ     

ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  

  

  

  

  

  

1.  ЗОРАН  ЋОСОВИЋ, дипломирани инжињер агрономије ВСС, разрјешава 

се дужности начелника Одјељења за општу управу из састава Општинске управе 

Општине Фоча. 

2.  Разрјешење се врши по основу наступања разлога за престанак радног 

односа у складу са законом. 

3.   Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“.  

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

  

У члану 55. став 3. тачка 21) Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе предвиђено је да скупштина јединице 

локалне самоуправе разрјешава начелника одјељења или службе дужности у случају 

наступања разлога за престанак радног односа у складу са тим законом. 

У члану 141. став 1. тачка 5) Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе предвиђено је да службенику престаје радни 

однос када наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања или 60 

година живота и 40 година стажа осигурања.  

Скупштина Општине Фоча разрјешава дужности начелника одјељења 

Општинске управе Општине Фоча у случајевима који су утврђени законом.  

Рјешењем Начелника Општине Фоча, број: 02-126-2/20, од 19.6.2020. године, 

Зорану Ћосовићу је одређен престанак радног односа у Општинској управи Општине 

Фоча због навршених 65 година живота и више од 15 година стажа осигурања. 

На Тридесет деветој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је 

одржана 2.7.2020. године, у оквиру 8.1. тачке дневног реда разматрано је питање 

разрјешења дужности начелника Одјељења за општу управу Општинске управе 

Општине Фоча по основу наступања разлога за престанак радног односа.  



У оквиру ове тачке дневног реда разматран је Приједлог Начелника Општине 

Фоча, број: 02-014-сл/20 од 29.6.2020. године, у којем је наведено да је Зорану 

Ћосовићу одређен престанак радног односа у Општинској управи Општине Фоча по 

основу наступања разлога за престанак радног односа у складу са Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, односно 

због остваривања услова за пензију, па је предложено да се овај службеник 

разријеши дужности начелника Одјељења за општу управу по овом основу. 

На основу утврђеног чињеничног стања, констатовано је да су испуњени 

услови да се Зоран Ћосовић разријеши дужности начелника Одјељења за општу 

управу из састава Општинске управе Општине Фоча наступањем разлога за 

престанак радног односа у складу са законом. 

На основу одредби из члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној 

самоуправи, члана 55. став 3. тачка 5) и члана 141. став 1. тачка 5) Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и члана 

38. став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча, као прописа који регулишу питања 

надлежности и поступања, као и разрјешења из надлежности Скупштине Општине 

Фоча, Зоран Ћосовић је разријешен дужности начелника Одјељења за општу управу 

из састава Општинске управе Општине Фоча по основу наступања разлога за 

престанак радног односа у складу са законом, као што је одлучено у диспозитиву 

овог рјешења. 

 

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:  01-111-1/20                                                                      ПОТПРЕДСЈЕДНИК  

Фоча, 2.7.2020. године                                                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                                                      Силвана  Вуковић  

 

 

 


