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

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 54. и члана 55. ст. 

4. и 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 именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за 

општу управу Општинске управе Општине Фоча, Скупштина 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  ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА  ДУЖНОСТИ   

НАЧЕЛНИКА  ОДЈЕЉЕЊА  ЗА  ОПШТУ  УПРАВУ     

ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  

  

  

  

  

  

1.  ДУШАНКА  СТАНКОВИЋ, професор општенародне одбране и друштвене 

самозаштите ВСС, службеник Општинске управе Општине Фоча, именује се за 

вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу из састава Општинске 

управе Општине Фоча. 

2.  Именовање се врши на период у трајању од најдуже 90 дана. 

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 54. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе предвиђени су услови за именовање начелника одјељења или 

службе у општинској управи.   

У члану 55. ст. 4. и 5. истог Закона предвиђено је да скупштина јединице 

локалне самоуправе, након престанка мандата начелнику одјељења, на приједлог 

начелника општине, именује вршиоца дужности начелника одјељења, до окончања 

поступка именовања начелника одјељења, а најдуже за период од 90 дана, при чему 

вршилац дужности начелника одјељења мора да испуњава опште и посебне услове за 

именовање, у складу са законом.  

У члану 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи и члану 38. став 2. 

тачка 27) Статута Општине Фоча предвиђено је да Скупштина Општине Фоча 

именује и разрјешава начелника одјељења, а у случају престанка мандата именује 

вршиоца дужности начелника одјељења Општинске управе, у складу са законом.  

На Тридесет деветој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је 

одржана 2.7.2020. године, у оквиру 8.2. тачке дневног реда, након разрјешења 

начелника Одјељења за општу управу из састава Општинске суправе Општине Фоча 

по основу престанка радног односа, разматрано је питање именовања вршиоца 

дужности начелника Одјељења за општу управу. 



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 предложено да се, након 

разрјешења начелника Одјељења за општу управу, за вршиоца дужности начелника 

Одјељења за општу управу Општинске управе Општине Фоча именује Душанка 

Станковић, дугогодишњи службеник Општинске управе Општине Фоча, са 

завршеном ВСС, друштвеног смјера – политичке науке, која је у оквиру Општинске 

управе Општине Фоча тренутно распоређена у саставу Одјељења за општу управу, 

гдје обавља послове као: Самостални стручни сарадник – координатор у Центру за 

услуге грађанима.  

Констатовано је да је приједлог утврђен у складу са чланом 54. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, у којим 

су предвиђени општи услови за запошљавање у општинској управи и посебни 

услови за именовање.  

На основу утврђеног чињеничног стања, констатовано је да су испуњени 

услови да се Душанка Станковић именује за вршиоца дужности начелника Одјељења 

за општу управу из састава Општинске управе Општине Фоча, на начин и под 

условима који су предвиђени законом. 

На основу одредби из члана 54. и члана 55. ст. 4. и 5. Закона о службеницима 

и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, члана 39. став 2. тачка 

21) Закона о локалној самоуправи и члана 38. став 2. тачка 27) Статута Општине 

Фоча, као прописа који регулишу питања надлежности и поступања, као и 

именовања из надлежности Скупштине Општине Фоча, Душанка Станковић је 

именована за вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу из састава 

Општинске управе Општине Фоча, на период у трајању од најдуже 90 дана, 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:  01-111-2/20                                                                      ПОТПРЕДСЈЕДНИК  

Фоча, 2.7.2020. године                                                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                                                       Силвана  Вуковић  

 

 

 


