
На основу члана 39. став 2. тачка 21) и члана 48. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 38. 

став 2. тачка 27) 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 
примопредају дужности између функционера Општине Фоча, 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  ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ  ЗА  ПРИМОПРЕДАЈУ  ДУЖНОСТИ  

ИЗМЕЂУ  НАЧЕЛНИКА  ОПШТИНЕ  ФОЧА  ИЛИ   
СЛУЖБЕНИКА  НА  РУКОВОДЕЋИМ  РАДНИМ  МЈЕСТИМА   

У  ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  
  

 

 

 

 

1. Именује се Комисија за примопредају дужности између Начелника 
Општине Фоча или службеника на руководећим радним мјестима у Општинској 
управи Општине Фоча, у саставу: 

1)  Драгица  Кулић, предсједник, 
2)  Весна  Перишић, члан, 
3)  Душанка  Станковић, члан. 
2.  Чланови Комисије за примопредају дужности из тачке 1. овог рјешења 

имају своје замјенике, који се именују у саставу: 
1)  Радмила  Чајевић, замјеник предсједника, 

 2)  Сретен  Михајловић, замјеник члана, 
 3)  Зорица  Перишић, замјеник члана.  

3.  Задатак Комисије за примопредају дужности је да, у случају престанка 
мандата, изврши примопредају дужности између Начелника Општине Фоча, односно 
руководећих службеника на руководећим радним мјестима у Општинској управи 
Општине Фоча, на начин и у поступку у складу са одредбама из чл. 46, 47, 48. и 49. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19). 

4. Комисија за примопредају дужности именује се из реда запослених у 
Општинској управи Општине Фоча, на период од четири године. 

5. Ово 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 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи и члану 38. став 2. 
тачка 27) Статута Општине Фоча предвиђена је надлежност скупштине јединице 
локалне самоуправе, односно Скупштине Општине Фоча да врши избор и 
именовање на одређеним  позицијама, у складу са законом. 



У члану 48. Закона о локалној самоуправи и члану 55. Статута Општине Фоча 
предвиђено је да, у случају престанка мандата функционера јединице локалне 
самоуправе, односно Општине Фоча или престанка мандата службеника на 
руководећим радним мјестима у општинској управи, односно Општинској управи 
Општине Фоча, скупштина јединице локалне самоуправе, односно Скупштина 
Општине Фоча именује Комисију за примопредају дужности, која присуствује 
примопредаји дужности између ових функционера, односно општинских 
службеника на руководећим радним мјестима, као и састав, структура, начин њеног 
формирања и трајање мандата ове комисије. 

У члану 41. став 3. Пословника Скупштине Општине Фоча предвиђено је да 
Скупштина Општине Фоча за потребе обављања одређених послова и задатака, 
према указаној потреби, посебним актом образује повремена радна тијела, којим 
утврђује састав, дјелокруг рада, обавезу примјене одређених прописа и вријеме на 
које се бира радно тијело.  

На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча, која је 
одржана 13.1.2021. године, у предмету одлучивања о именовању Комисије за 
примопредају дужности између функционера Општине Фоча, у оквиру тачке 11. 2) 

дневног реда, разматрано је питање именовања Комисије за примопредају дужности 
између Начелника Општине Фоча или службеника на руководећим радним мјестима 
у Општинској управи Општине Фиоча. 

Комисија за избор и именовање је утврдила приједлог за именовање ове 
комисије, из реда запослених у Општинској управи Општине Фоча и доставила га на 
надлежност Скупштини Општине Фоча, која се изјаснила о предложеној листи. 

На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са чланом 39. став 2. тачка 
21) и чланом 48. Закона о локалној самоуправи, чланом 38. став 2. тачка 27) и чланом 
55. Статута Општине Фоча и члана 41. став 3. Пословника Скупштине Општине 
Фоча, као прописа који регулишу питања надлежности и поступања, као и 
именовања из надлежности Скупштине Општине Фоча, у предмету одлучивања о 
именовању Комисије за примопредају дужности између Начелника Општине Фоча 

или службеника на руководећим радним мјестима у Општинској управи Општине 
Фоча, одлучено је као у диспозитиву овог рјешења. 
  

 Упутство  о  правном  лијеку  
Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.  
Против Рјешења се може 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:  01-111-40/21                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК          
Фоча,  13.1.2021.  године                                                      СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ                                         
                                                                                                         Срђан  Драшковић    


