
На основу члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 27. тачка 2) Закона 
о статусу функционера јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 96/05 и 98/13) и члана 38. став 2. тачка 27) и члана 44. Статута Општине 
Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), у предмету одлучивања о 
разрјешењу потпредсједника Скупштине Општине Фоча по основу истека мандата, 
Скупштина Општине Фоча, на Првој, конститутивној сједници, дана 13.1.2021. 

године,  д о н о с и  

 

 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
О  РАЗРЈЕШЕЊУ  ПОТПРЕДСЈЕДНИКА  

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  
  

 

 

 

 

1. СИЛВАНА  ВУКОВИЋ разрјешава се функције потпредсједника 
Скупштине Општине Фоча.  

2.  Разрјешење се врши по основу истека мандата Скупштине Општине Фоча, 
у сазиву од 2016. до 2020. године.  

3.  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Општине Фоча“.  

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

У члану 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи и члану 38. став 2. 
тачка 27) и члану 44. Статута Општине Фоча предвиђена је надлежност скупштине 
јединице локалне самоуправе, односно Скупштине Општине Фоча да бира и 
разрјешава потпредсједника скупштине, који се бира на период трајања мандата 
Скупштине Општине Фоча. 

У члану 27. тачка 2) Закона о статусу функционера јединица локалне 
самоуправе предвиђено је да функционеру јединице локалне самоуправе функција 
престаје истеком мандата. 

На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча, која је 
одржана 13.1.2021. године, у предмету одлучивања о разрјешењу функционера 
Општине Фоча по основу истека мандата, у оквиру тачке 4. 2) дневног реда, 
разматрано је питање разрјешења потпредсједника Скупштине Општине Фоча по 
основу истека мандата, у сазиву од 2016. до 2020. године. 

На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из члана 39. 

став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи, члана 27. тачка 2) Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе и члана 38. став 2. тачка 27) и члана 44. 
Статута Општине Фоча, као прописа који регулишу питање надлежности, избора и 
разрјешења функционера Општине Фоча, Силвана Вуковић је разријешена функције 
потпредсједника Скупштине Општине Фоча по основу истека мандата, у сазиву од 
2016. до 2020. године, 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:  01-111-21/21                                                                    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ         

Фоча,  13.1.2021.  године                                                   РАДНОГ  ПРЕДСЈЕДНИШТА                                        

                                                                                                           Вељко  Марић   
 


