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1.
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
избору, додјели и прихватању мандата одборника у Скупштини
Општине Фоча, Скупштина Општине Фоча, на Првој, конститутивној
сједници, дана 13.1.2021. године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о избору, додјели и
прихватању мандата одборника у Скупштини Општине Фоча.
2. Извјештај о избору, додјели и прихватању мандата одборника у
Скупштини Општине Фоча представља саставни дио овог закључка.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Oпштине Фоча“.
Број: 01-022-1/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Изет Спахић, с.р.

2.
ИЗВЈЕШТАЈ
О ИЗБОРУ, ДОДЈЕЛИ И ПРИХВАТАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ФОЧА
У складу са Одлуком Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине о расписивању и одржавању Локалних избора 2020.
године и Одлуком о одгађању Локалних избора 2020. године, у
Општини Фоча, која је евидентирана као Основна изборна јединица
166 Б Фоча, дана 15. новембра 2020. године одржани су Локални
избори за састав Скупштине Општине Фоча у новом мандату 2020 –
2024. године.
Одлуком о утврђивању и објављивању резултата Локалних избора
у Босни и Херцеговини 2020. године, од 05.12.2020. године,
Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је утврдила и
објавила резултате Локалних избора у Босни и Херцеговини 2020.
године.
Након истека рока за подношење захтјева за поновно бројање
гласачких листића, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине
је донијела Одлуку о потврђивању и објављивању резултата
Локалних избора у Босни и Херцеговини 2020. године, број: 05-1-071-1333-1/20, од 15.12.2020. године (у даљем тексту: Одлука), којом је
потврдила резултате Локалних избора у Босни и Херцеговини 2020.
године.
Одлуком су потврђени резултати избора за скупштине општина и
градова у Босни и Херцеговини, међу којим је обухваћена и
Скупштина Општине Фоча.
Саставни дио Одлуке представља Извјештај о резултатима гласања
са табеларним приказом резултата гласања за сваки изборни ниво, по
свим основним изборним јединицама, бирачким мјестима,
политичким субјектима и кандидатима, па тако и за Општину Фоча и
Скупштину Општине Фоча, са додијељеним мандатима и именима
кандидата унутар политичких субјеката којим је додијељен мандат
одборника Скупштине.
Према наведеном Извјештају Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине, у Основној изборној јединици 166 Б Фоча
евидентирано је 17.180 бирача, који су могли остварити право гласа
на 35 редовних бирачких мјеста.
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За ниво Скупштине Општине Фоча евидентирано је укупно 9.529
важећих гласачких листића, према структури: редовни – 9.114, пошта
– 58, одсуство, мобилни тим и дипломатско – конзуларна
представништва – 351 и потврђени – 6.
Евидентирано је укупно 328 неважећих гласачких листића, по
структури: неважећи празни листићи – 59 и неважећи листићи по
другим критеријумима – 269.
Састав Скупштине Општине Фоча, која према изборним
прописима и Статуту Општине Фоча има 25 одборника, у новом
сазиву и мандату 2020 – 2024. године чини девет политичких
субјеката, односно одборници који су освојили мандате и који
политички дјелују у саставу сљедећих политичких субјеката.
1. Савез независних социјалдемократа – СНСД – Милорад
Додик је освојио укупно 2.938 гласова и осам мандата одборника:
Павловић Дејан, Марић Вељко, Рашевић Весна, Марић Радмил, Бојат
Миомир, Вуковић Никола, Милић Милош и Николић Милан.
2. СДС – Српска демократска странка је освојила 1.502 гласа и
четири мандата одборника: Достић Миливоје, Бодирога Душан,
Бодирога Огњен и Кунарац Предраг.
3. Демократски савез – ДЕМОС је освојио 1.151 глас и три
мандата одборника: Стојановић Споменко, Лазовић Немања и
Драшковић Срђан.
4. ДНС – Демократски народни савез је освојио 903 гласа и
три мандата одборника: Ивановић Крсто, Мастило Гордан и Костић
Милорад.
5. СПС – Социјалистичка партија Српске – „Будућност
Српске“ је освојила 651 глас и два мандата одборника: Елез Петар и
Голијанин Снежана.
6. Социјалистичка партија је освојила 594 гласа и два мандата
одборника: Костовић Благојевић Слађана и Дракул Сања.
7. Уједињена Српска је освојила 455 гласова и један мандат
одборника: Матовић Мирослав.
8. Народни демократски покрет је освојио 393 гласа и један
мандат одборника: Елез Оливера.
9. СДА – Странка демократске акције је освојила 390 гласова
и један мандат одборника: Спахић Изет.
Увјерења о избору и додјели мандата одборника Скупштине
Општине Фоча са пратећом документацијом преузета су од стране
Централне изборне комисије Босне и Херцеговине дана 22.12.2020.
године.
Дана 23.12.2020. године, изабраним одборницима су подијељена
појединачна увјерења о избору и додјели мандата, са обрасцем Изјаве
о прихватању / одбијању мандата и потврде о Пријему Увјерења о
додјели мадата, уз позив и обавезу да се у року од седам дана изјасне
о прихватању додијељеног одборничког мандата и попуне Изјаву о
прихватању / одбијању мандата.
Мандате у Скупштини Општине Фоча прихватила су 23 одборника.
Мандате одборника у Скупштини Општине Фоча нису прихватили:
Стојановић Споменко (ДЕМОС) и Елез Оливера (НДП).
Сходно предњем, Централна изборна комисија Босне и
Херцеговине је спровела поступак и ове мандате додијелила
сљедећим најбоље рангираним кандидатима са листе ових
политичких субјеката, а то су:
- Кунарац Сребренко, редни број 4, Демократски савез –
ДЕМОС и
- Станојевић Драгослав, редни број 2, Народни демократски
покрет.
Скупштини Општине Фоча достављене су појединачне одлуке о
додјели мандата сљедећем квалификованом кандидату и увјерења о
додјели мандата одборника у Скупштини Општине Фоча.
Извјештај је састављен на основу непосредног увида у сљедећу
релевантну документацију која свједочи о неспорним чињеницама о
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додјели одборничких мандата у Скупштини Општине Фоча, коју
чини:
- Одлука Централне изборне комисије Босне и Херцеговине о
потврђивању и објављивању резултата Локалних избора у Босни и
Херцеговини 2020. године, број: 05-1-07-1-1571-1/16, од 01.11.2016.
године,
- Извод из потврђених резултата за Скупштину Општине Фоча,
према броју освојених мандата политичких субјеката,
- Извод из потврђених резултата за Скупштину Општине Фоча
према мандатима одборника,
- појединачна Увјерења о избору и додјели мандата одборника у
Скупштину Општине Фоча на Локалним изборима 2020. године, 25
комада,
- потврде о Пријему Увјерења о додјели мандата, 25 комада,
- појединачне Изјаве о прихватању / одбијању мандата, 25 комада,
- одлуке о додјели мандата сљедећем квалификованом кандидату,
2 комада,
- појединачна Увјерења о додјели мандата сљедећим
квалификованим кандидатима за одборнике у Скупштину Општине
Фоча, 2 комада.
СЕКРЕТАР
СКУПШТИН ОПШТИНЕ
Бранимир Радовић, с.р.
3.
На основу члана 39. став 2. тачка 21) и члана 44. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), члана 38. став 2. тачка 27) и члана 50. став 1. Статута
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и
члана 81. став 1. Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени
гласник Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о
избору чланова Радног предсједништва Прве, конститутивне сједнице
Скупштине Општине Фоча, Скупштина Општине Фоча, на Првој,
конститутивној сједници, дана 13.1.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
ПРВЕ, КОНСТИТУТИВНЕ СЈЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ФОЧА
1.
Радно предсједништво Прве, конститутивне сједнице
Скупштине Општине Фоча изабрано је у саставу:
1) Вељко Марић, предсједавајући,
2) Никола Вуковић, члан,
3) Душан Бодирога, члан.
2. Радно предсједништво из тачке 1. овог рјешења изабрано је из
реда одборника Скупштине Општине Фоча, за потребе руковођења
Прве, конститутивне сједнице, на период до избора предсједника
Скупштине Општине Фоча.
3. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
У члану 44. став 4. Закона о локалној самоуправи предвиђено ја да
првој сједници скупштине до избора предсједника предсједава
најстарији одборник новог сазива, коме у раду помажу два најмлађа
одборника новог сазива који су из реда политичких странака које
имају највећи број одборника у скупштини.
У члану 81. став 1. Пословника Скупштине Општине Фоча
предвиђено је да првој сједници Скупштине Општине Фоча руководи
радно предсједништво, у саставу од три одборника, које чине
најстарији одборник новог сазива Скупштине, као предсједавајући
прве сједнице и два најмлађа одборника новог сазива Скупштине из
реда два политичка субјекта који имају највећи број одборника у
Скупштини.
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 радних
тијела, као и на другим позицијама у складу са законом.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, на приједлог предсједника
Скупштине из претходног сазива, након обављених консултација са
представницима политичких субјеката и секретаром Скупштине, у
складу са критеријумима утврђеним законом, Статутом и
Пословником Скупштине Општине Фоча, у предмету одлучивања о
избору Радног предсједништва, Скупштина Општине Фоча је
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извршила избор чланова Радног предсједништва Прве, конститутивне
сједнице Скупштине Општине Фоча.
Након утврђеног чињеничног стања о структури политичких
субјеката који су заступљени у новом сазиву Скупштине Општине
Фоча према броју и старосној структури одборника, на основу члана
39. став 2. тачка 21) и члана 44. став 4. Закона о локалној самоуправи,
члана 38. став 2. тачка 27) и члана 50. став 1. Статута Општине Фоча
и члана 81. став 1. Пословника Скупштине Општине Фоча, у
предмету одлучивања о избору чланова Радног предсједништва Прве,
конститутивне сједнице Скупштине Општине Фоча, одлучено је као 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: 01-111-1/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Изет Спахић, с.р.

4.
На основу члана 39. став 2. тачка 21) 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 43. ст. 1. и 7, а у вези члана 61.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о разрјешењу
чланова сталних радних тијела 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
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ
1. Разрјешава се Комисија за избор и именовање, као стално радно
тијело Скупштине Општине Фоча, у саставу:
1) Срђан Драшковић, одборник,
2) Горан Милић, одборник,
3) Оливера Елез, одборник,
4) Душан Бодирога, одборник,
5) Изет Спахић, одборник.
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“.
Образложење
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 бира и разрјешава чланове сталних и
повремених радних тијела.
У члану 43. ст. 1. и 7. и члану 61. Пословника Скупштине Општине
Фоча предвиђено је да чланове радних тијела бира и разрјешава
Скупштина Општине Фоча, на вријеме трајања мандата сазива
Скупштине који врши избор, као и формирање и надлежност
Комисије за избор и именовање, као сталног радног тијела
Скупштине Општине Фоча.
Рјешењем о именовању чланова Комисије за избор и именовање,
број: 01-111-29/16, од 30.11.2016. године („Службени гласник
Општине Фоча“, број 10/16), предвиђено је да се избор чланова овог
сталног радног тијела врши на период трајања мандата Скупштине
Општине Фоча у сазиву од 2016. до 2020. године.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, у предмету одлучивања о
разрјешењу чланова сталних радних тијела Скупштине Општине
Фоча, у оквиру тачке 2. 1) дневног реда, извршено је разрјешење
чланова Комисије за избор и именовање, по основу истека мандата
Скупштине Општине Фоча 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 38.
став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча и члана 43. ст. 1. и 7, а у вези
члана 61. Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који
регулишу питање избора и разрјешења сталних радних тијела,
одлучено је као у диспозитиву овог рјешења.
Упутство о правном лијеку
Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.
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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: 01-111-2/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТА
Вељко Марић, с.р.

5.
На основу члана 39. став 2. тачка 21) 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 43. ст. 1. и 7, а у вези члана 62.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о разрјешењу
чланова сталних радних тијела 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
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА И ПРОПИСЕ
1. Разрјешава се Комисија за статутарна питања и прописе, као
стално радно тијело Скупштине Општине Фоча, у саставу:
1) Светислав Ковачевић, одборник,
2) Момчило Станушић, одборник,
3) Жарко Тодовић, одборник,
4) Миладин Ћаласан,
5) Брана Станковић.
2. Разрјешење се врши по основу истека мандата Скупштине
Општине Фоча у сазиву од 2016. до 2020. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
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 бира и разрјешава чланове сталних и
повремених радних тијела.
У члану 43. ст. 1. и 7. и члану 62. Пословника Скупштине Општине
Фоча предвиђено је да чланове радних тијела бира и разрјешава
Скупштина Општине Фоча, на вријеме трајања мандата сазива
Скупштине који врши избор, као и формирање и надлежност
Комисије за статутарна питања и прописе, као сталног радног тијела
Скупштине Општине Фоча.
Рјешењем о именовању чланова Комисије за статутарна питања и
прописе, број: 01-111-49/16, од 15.12.2016. године („Службени
гласник Општине Фоча“, број 11/16) и Рјешењем о избору члана
Комисије за статутарна питања и прописе, број: 01-111-8/19, од
28.2.2019. године („Службени гласник Општине Фоча“, број 2/19),
извршен је избор чланова овог сталног радног тијела, на период
трајања мандата Скупштине Општине Фоча која је извршила овај
избор, у сазиву од 2016. до 2020. године.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, у предмету одлучивања о
разрјешењу чланова сталних радних тијела Скупштине Општине
Фоча, у оквиру тачке 2. 2) дневног реда, извршено је разрјешење
чланова Комисије за статутарна питања и прописе, по основу истека
мандата Скупштине Општине Фоча 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 38.
став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча и члана 43. ст. 1. и 7, а у вези
члана 62. Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који
регулишу питање избора и разрјешења сталних радних тијела,
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: 01-111-3/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТА
Вељко Марић, с.р.

15.01.2021. god.

6.
На основу члана 39. став 2. тачка 21) 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 43. ст. 1. и 7, а у вези члана 63.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о разрјешењу
чланова сталних радних тијела 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
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
1. Разрјешава се Комисија за буџет и финансије, као стално радно
тијело Скупштине Општине Фоча, у саставу:
1) Милош Милић, одборник,
2) Силвана Вуковић, одборник,
3) Изет Спахић, одборник,
4) Драгана Ивановић,
5) Рајко Драгичевић.
2. Разрјешење се врши по основу истека мандата Скупштине
Општине Фоча у сазиву од 2016. до 2020. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
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 бира и разрјешава чланове сталних и
повремених радних тијела.
У члану 43. ст. 1. и 7. и члану 63. Пословника Скупштине Општине
Фоча предвиђено је да чланове радних тијела бира и разрјешава
Скупштина Општине Фоча, на вријеме трајања мандата сазива
Скупштине који врши избор, као и формирање и надлежност
Комисије за буџет и финансије, као сталног радног тијела Скупштине
Општине Фоча.
Рјешењем о именовању чланова Комисије за буџет и финансије,
број: 01-111-52/16, од 15.12.2016. године („Службени гласник
Општине Фоча“, број 11/16), предвиђено је да се избор чланова овог
сталног радног тијела врши на период трајања мандата Скупштине
Општине Фоча у сазиву од 2016. до 2020. године.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, у предмету одлучивања о
разрјешењу чланова сталних радних тијела Скупштине Општине
Фоча, у оквиру тачке 2. 3) дневног реда, извршено је разрјешење
чланова Комисије за буџет и финансије, по основу истека мандата
Скупштине Општине Фоча 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 38.
став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча и члана 43. ст. 1. и 7, а у вези
члана 63. Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који
регулишу питање избора и разрјешења сталних радних тијела,
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: 01-111-4/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТА
Вељко Марић, 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), члана 38.
став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 8/17) и члана 43. ст. 1. и 7, а у вези члана 64.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о разрјешењу
чланова сталних радних тијела 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
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РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1. Разрјешава се Комисија за мјесне заједнице, као стално радно
тијело Скупштине Општине Фоча, у саставу:
1) Милан Вукадиновић, одборник,
2) Ранко Стојановић, одборник,
3) Сребренко Кунарац, одборник,
4) Ферид Бегановић,
5) Горан Пејовић.
2. Разрјешење се врши по основу истека мандата Скупштине
Општине Фоча у сазиву од 2016. до 2020. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
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 бира и разрјешава чланове сталних и
повремених радних тијела.
У члану 43. ст. 1. и 7. и члану 64. Пословника Скупштине Општине
Фоча предвиђено је да чланове радних тијела бира и разрјешава
Скупштина Општине Фоча, на вријеме трајања мандата сазива
Скупштине који врши избор, као и формирање и надлежност
Комисије за мјесне заједнице, као сталног радног тијела Скупштине
Општине Фоча.
Рјешењем о именовању чланова Комисије за мјесне заједнице,
број: 01-111-56/16, од 15.12.2016. године („Службени гласник
Општине Фоча“, број 11/16), предвиђено је да се избор чланова овог
сталног радног тијела врши на период трајања мандата Скупштине
Општине Фоча у сазиву од 2016. до 2020. године.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, у предмету одлучивања о
разрјешењу чланова сталних радних тијела Скупштине Општине
Фоча, у оквиру тачке 2. 4) дневног реда, извршено је разрјешење
чланова Комисије за мјесне заједнице, по основу истека мандата
Скупштине Општине Фоча 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 38.
став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча и члана 43. ст. 1. и 7, а у вези
члана 64. Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који
регулишу питање избора и разрјешења сталних радних тијела,
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: 01-111-5/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТА
Вељко Марић, 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), члана 38.
став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 8/17) и члана 43. ст. 1. и 7, а у вези члана 65.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о разрјешењу
чланова сталних радних тијела 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
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ОКОЛИНЕ,
КУЛТУРНОГ И ПРИРОДНОГ НАСЛИЈЕЂА
1. Разрјешава се Комисија за заштиту околине, културног и
природног наслијеђа, као стално радно тијело Скупштине Општине
Фоча, у саставу:
1) Дејан Павловић, одборник,
2) Младен Кулић, одборник,

15.01.2021. god.

3) Бојан Паприца.
2. Разрјешење се врши по основу истека мандата Скупштине
Општине Фоча у сазиву од 2016. до 2020. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
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 бира и разрјешава чланове сталних и
повремених радних тијела.
У члану 43. ст. 1. и 7. и члану 65. Пословника Скупштине Општине
Фоча предвиђено је да чланове радних тијела бира и разрјешава
Скупштина Општине Фоча, на вријеме трајања мандата сазива
Скупштине који врши избор, као и формирање и надлежност
Комисије за заштиту околине, културног и природног наслијеђа, као
сталног радног тијела Скупштине Општине Фоча.
Рјешењем о именовању чланова Комисије за заштиту околине,
културног и природног наслијеђа, број: 01-111-53/16, од 15.12.2016.
године („Службени гласник Општине Фоча“, број 11/16), предвиђено
је да се избор чланова овог сталног радног тијела врши на период
трајања мандата Скупштине Општине Фоча у сазиву од 2016. до
2020. године.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, у предмету одлучивања о
разрјешењу чланова сталних радних тијела Скупштине Општине
Фоча, у оквиру тачке 2. 5) дневног реда, извршено је разрјешење
чланова Комисије за заштиту околине, културног и природног
наслијеђа, по основу истека мандата Скупштине Општине Фоча 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 38.
став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча и члана 43. ст. 1. и 7, а у вези
члана 65. Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који
регулишу питање избора и разрјешења сталних радних тијела,
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: 01-111-6/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТА
Вељко Марић, с.р.

9.
На основу члана 39. став 2. тачка 21) 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 43. ст. 1. и 7, а у вези члана 66.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о разрјешењу
чланова сталних радних тијела 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
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
1. Разрјешава се Комисија за награде и признања, као стално радно
тијело Скупштине Општине Фоча, у саставу:
1) Дејан Павловић, одборник,
2) Никола Перишић, одборник,
3) Милан Вуковић, одборник.
2. Разрјешење се врши по основу истека мандата Скупштине
Општине Фоча у сазиву од 2016. до 2020. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
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

Broj 01 strana 5

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE FO^A

Скупштине Општине Фоча да бира и разрјешава чланове сталних и
повремених радних тијела.
У члану 43. ст. 1. и 7. и члану 66. Пословника Скупштине Општине
Фоча предвиђено је да чланове радних тијела бира и разрјешава
Скупштина Општине Фоча, на вријеме трајања мандата сазива
Скупштине који врши избор, као и формирање и надлежност
Комисије за награде и признања, као сталног радног тијела
Скупштине Општине Фоча.
Рјешењем о именовању чланова Комисије за награде и признања,
број: 01-111-50/16, од 15.12.2016. године („Службени гласник
Општине Фоча“, број 11/16) и Рјешењем о избору члана Комисије за
награде и признања, број: 01-111-6/19, од 28.2.2019. године
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 2/19), извршен је избор
чланова овог сталног радног тијела, на период трајања мандата
Скупштине Општине Фоча која је извршила овај избор, у сазиву од
2016. до 2020. године.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, у предмету одлучивања о
разрјешењу чланова сталних радних тијела Скупштине Општине
Фоча, у оквиру тачке 2. 6) дневног реда, извршено је разрјешење
чланова Комисије за награде и признања, по основу истека мандата
Скупштине Општине Фоча 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 38.
став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча и члана 43. ст. 1. и 7, а у вези
члана 66. Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који
регулишу питање избора и разрјешења сталних радних тијела,
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: 01-111-7/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТА
Вељко Марић, с.р.

10.
На основу члана 39. став 2. тачка 21) 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 43. ст. 1. и 7, а у вези члана 67.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о разрјешењу
чланова сталних радних тијела 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
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ВЈЕРСКА ПИТАЊА
1. Разрјешава се Комисија за вјерска питања, као стално радно
тијело Скупштине Општине Фоча, у саставу:
1) Мирослав Ристановић, одборник,
2) Душан Бодирога, одборник,
3) Шериф Халиловић, одборник.
2. Разрјешење се врши по основу истека мандата Скупштине
Општине Фоча у сазиву од 2016. до 2020. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
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 бира и разрјешава чланове сталних и
повремених радних тијела.
У члану 43. ст. 1. и 7. и члану 67. Пословника Скупштине Општине
Фоча предвиђено је да чланове радних тијела бира и разрјешава
Скупштина Општине Фоча, на вријеме трајања мандата сазива
Скупштине који врши избор, као и формирање и надлежност
Комисије за вјерска питања, као сталног радног тијела Скупштине
Општине Фоча.
Рјешењем о именовању чланова Комисије за вјерска питања, број:
01-111-51/16, од 15.12.2016. године („Службени гласник Општине
Фоча“, број 11/16), предвиђено је да се избор чланова овог сталног
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радног тијела врши на период трајања мандата Скупштине Општине
Фоча у сазиву од 2016. до 2020. године.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, у предмету одлучивања о
разрјешењу чланова сталних радних тијела Скупштине Општине
Фоча, у оквиру тачке 2. 7) дневног реда, извршено је разрјешење
чланова Комисије за вјерска питања, по основу истека мандата
Скупштине Општине Фоча 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 38.
став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча и члана 43. ст. 1. и 7, а у вези
члана 67. Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који
регулишу питање избора и разрјешења сталних радних тијела,
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: 01-111-8/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТА
Вељко Марић, с.р.

11.
На основу члана 39. став 2. тачка 21) 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 43. ст. 1. и 7, а у вези члана 68.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о разрјешењу
чланова сталних радних тијела 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
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ПИТАЊА МЛАДИХ
1. Разрјешава се Комисија за питања младих, као стално радно
тијело Скупштине Општине Фоча, у саставу:
1) Милан Вукадиновић, одборник,
2) Никола Вуковић, одборник,
3) Шериф Халиловић, одборник,
4) Стефан Милановић,
5) Данко Михајловић.
2. Разрјешење се врши по основу истека мандата Скупштине
Општине Фоча у сазиву од 2016. до 2020. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
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 бира и разрјешава чланове сталних и
повремених радних тијела.
У члану 43. ст. 1. и 7. и члану 68. Пословника Скупштине Општине
Фоча предвиђено је да чланове радних тијела бира и разрјешава
Скупштина Општине Фоча, на вријеме трајања мандата сазива
Скупштине који врши избор, као и формирање и надлежност
Комисије за питања младих, као сталног радног тијела Скупштине
Општине Фоча.
Рјешењем о именовању чланова Комисије за питања младих, број:
01-111-54/16, од 15.12.2016. године („Службени гласник Општине
Фоча“, број 11/16), предвиђено је да се избор чланова овог сталног
радног тијела врши на период трајања мандата Скупштине Општине
Фоча у сазиву од 2016. до 2020. године.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, у предмету одлучивања о
разрјешењу чланова сталних радних тијела Скупштине Општине
Фоча, у оквиру тачке 2. 8) дневног реда, извршено је разрјешење
чланова Комисије за питања младих, по основу истека мандата
Скупштине Општине Фоча 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 38.
став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча и члана 43. ст. 1. и 7, а у вези
члана 68. Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који
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регулишу питање избора и разрјешења сталних радних тијела,
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: 01-111-9/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТА
Вељко Марић, с.р.

15.01.2021. god.

13.
На основу члана 39. став 2. тачка 21) 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 43. ст. 1. и 7, а у вези члана 70.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о разрјешењу
чланова сталних радних тијела 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
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
ОДБОРА ЗА КОДЕКС ПОНАШАЊА

12.
На основу члана 39. став 2. тачка 21) 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 43. ст. 1. и 7, а у вези члана 69.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о разрјешењу
чланова сталних радних тијела 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
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАТУСА ПЕНЗИОНЕРА
1. Разрјешава се Комисија за праћење статуса пензионера, као
стално радно тијело Скупштине Општине Фоча, у саставу:
1) Милош Милић, одборник,
2) Радислав Станојевић,
3) Милутин Вујичић.
2. Разрјешење се врши по основу истека мандата Скупштине
Општине Фоча у сазиву од 2016. до 2020. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
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 бира и разрјешава чланове сталних и
повремених радних тијела.
У члану 43. ст. 1. и 7. и члану 69. Пословника Скупштине Општине
Фоча предвиђено је да чланове радних тијела бира и разрјешава
Скупштина Општине Фоча, на вријеме трајања мандата сазива
Скупштине који врши избор, као и формирање и надлежност
Комисије за праћење статуса пензионера, као сталног радног тијела
Скупштине Општине Фоча.
Рјешењем о именовању чланова Комисије за праћење статуса
пензионера, број: 01-111-55/16, од 15.12.2016. године („Службени
гласник Општине Фоча“, број 11/16), предвиђено је да се избор
чланова овог сталног радног тијела врши на период трајања мандата
Скупштине Општине Фоча у сазиву од 2016. до 2020. године.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, у предмету одлучивања о
разрјешењу чланова сталних радних тијела Скупштине Општине
Фоча, у оквиру тачке 2. 9) дневног реда, извршено је разрјешење
чланова Комисије за праћење статуса пензионера, по основу истека
мандата Скупштине Општине Фоча 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 38.
став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча и члана 43. ст. 1. и 7, а у вези
члана 69. Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који
регулишу питање избора и разрјешења сталних радних тијела,
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: 01-111-10/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТА
Вељко Марић, с.р.

1. Разрјешава се Одбор за кодекс понашања, као стално радно
тијело Скупштине Општине Фоча, у саставу:
1) Никола Вуковић, одборник,
2) Душан Бодирога, одборник,
3) Ранко Стојановић, одборник,
4) Миломир Марковић,
5) Данило Михајловић.
2. Разрјешење се врши по основу истека мандата Скупштине
Општине Фоча у сазиву од 2016. до 2020. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
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 бира и разрјешава чланове сталних и
повремених радних тијела.
У члану 43. ст. 1. и 7. и члану 70. Пословника Скупштине Општине
Фоча предвиђено је да чланове радних тијела бира и разрјешава
Скупштина Општине Фоча, на вријеме трајања мандата сазива
Скупштине који врши избор, као и формирање и надлежност Одбора
за кодекс понашања, као сталног радног тијела Скупштине Општине
Фоча.
Рјешењем о именовању чланова Одбора за кодекс понашања, број:
01-111-60/16, од 15.12.2016. године („Службени гласник Општине
Фоча“, број 11/16), предвиђено је да се избор чланова овог сталног
радног тијела врши на период трајања мандата Скупштине Општине
Фоча у сазиву од 2016. до 2020. године.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, у предмету одлучивања о
разрјешењу чланова сталних радних тијела Скупштине Општине
Фоча, у оквиру тачке 2. 10) дневног реда, извршено је разрјешење
чланова Одбора за кодекс понашања, по основу истека мандата
Скупштине Општине Фоча 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 38.
став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча и члана 43. ст. 1. и 7, а у вези
члана 70. Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који
регулишу питање избора и разрјешења сталних радних тијела,
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: 01-111-11/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТА
Вељко Марић, с.р.

14.
На основу члана 39. став 2. тачка 21) 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 43. ст. 1. и 7, а у вези члана 71.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о разрјешењу
чланова сталних радних тијела 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
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РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНИ НАДЗОР И ПРЕДСТАВКЕ

15.01.2021. god.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење

1. Разрјешава се Одбор за друштвени надзор и представке, као
стално радно тијело Скупштине Општине Фоча, у саставу:
1) Горан Милић, одборник,
2) Сребренко Кунарац, одборник,
3) Мирослав Ристановић, одборник,
4) Горан Кујунџић, одборник,
5) Младен Чанчар, одборник.
2. Разрјешење се врши по основу истека мандата Скупштине
Општине Фоча у сазиву од 2016. до 2020. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
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 бира и разрјешава чланове сталних и
повремених радних тијела.
У члану 43. ст. 1. и 7. и члану 71. Пословника Скупштине Општине
Фоча предвиђено је да чланове радних тијела бира и разрјешава
Скупштина Општине Фоча, на вријеме трајања мандата сазива
Скупштине који врши избор, као и формирање и надлежност Одбора
за друштвени надзор и представке, као сталног радног тијела
Скупштине Општине Фоча.
Рјешењем о именовању чланова Одбора за друштвени надзор и
представке, број: 01-111-58/16, од 15.12.2016. године („Службени
гласник Општине Фоча“, број 11/16), предвиђено је да се избор
чланова овог сталног радног тијела врши на период трајања мандата
Скупштине Општине Фоча у сазиву од 2016. до 2020. године.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, у предмету одлучивања о
разрјешењу чланова сталних радних тијела Скупштине Општине
Фоча, у оквиру тачке 2. 11) дневног реда, извршено је разрјешење
чланова Одбора за друштвени надзор и представке, по основу истека
мандата Скупштине Општине Фоча 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 38.
став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча и члана 43. ст. 1. и 7, а у вези
члана 71. Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који
регулишу питање избора и разрјешења сталних радних тијела,
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: 01-111-12/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТА
Вељко Марић, с.р.

15.
На основу члана 39. став 2. тачка 21) 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 43. ст. 1. и 7, а у вези члана 72.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о разрјешењу
чланова сталних радних тијела 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
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
ОДБОРА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
1. Разрјешава се Одбор за равноправност полова, као стално радно
тијело Скупштине Општине Фоча, у саставу:
1) Силвана Вуковић, одборник,
2) Оливера Елез, одборник,
3) Весна Бодирога.
2. Разрјешење се врши по основу истека мандата Скупштине
Општине Фоча у сазиву од 2016. до 2020. године.

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 бира и разрјешава чланове сталних и
повремених радних тијела.
У члану 43. ст. 1. и 7. и члану 72. Пословника Скупштине Општине
Фоча предвиђено је да чланове радних тијела бира и разрјешава
Скупштина Општине Фоча, на вријеме трајања мандата сазива
Скупштине који врши избор, као и формирање и надлежност Одбора
за равноправност полова, као сталног радног тијела Скупштине
Општине Фоча.
Рјешењем о именовању чланова Одбора за равноправност полова,
број: 01-111-61/16, од 15.12.2016. године („Службени гласник
Општине Фоча“, број 11/16), предвиђено је да се избор чланова овог
сталног радног тијела врши на период трајања мандата Скупштине
Општине Фоча у сазиву од 2016. до 2020. године.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, у предмету одлучивања о
разрјешењу чланова сталних радних тијела Скупштине Општине
Фоча, у оквиру тачке 2. 12) дневног реда, извршено је разрјешење
чланова Одбора за равноправност полова, по основу истека мандата
Скупштине Општине Фоча 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 38.
став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча и члана 43. ст. 1. и 7, а у вези
члана 72. Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који
регулишу питање избора и разрјешења сталних радних тијела,
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: 01-111-13/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТА
Вељко Марић, с.р.

16.
На основу члана 39. став 2. тачка 21) 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 43. ст. 1. и 7, а у вези члана 73.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о разрјешењу
чланова сталних радних тијела 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
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
ОДБОРА ЗА РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
1. Разрјешава се Одбор за регионалну и међународну сарадњу, као
стално радно тијело Скупштине Општине Фоча, у саставу:
1) Срђан Драшковић, одборник,
2) Светислав Ковачевић, одборник,
3) Изет Спахић, одборник,
4) Александар Пљеваљчић,
5) Вукан Станковић.
2. Разрјешење се врши по основу истека мандата Скупштине
Општине Фоча у сазиву од 2016. до 2020. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
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 бира и разрјешава чланове сталних и
повремених радних тијела.
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У члану 43. ст. 1. и 7. и члану 73. Пословника Скупштине Општине
Фоча предвиђено је да чланове радних тијела бира и разрјешава
Скупштина Општине Фоча, на вријеме трајања мандата сазива
Скупштине који врши избор, као и формирање и надлежност Одбора
за регионалну и међународну сарадњу, као сталног радног тијела
Скупштине Општине Фоча.
Рјешењем о именовању чланова Одбора за регионалну и
међународну сарадњу, број: 01-111-59/16, од 15.12.2016. године
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 11/16) и Рјешењем о
избору члана Одбора за регионалну и међународну сарадњу, број: 01111-10/19, од 28.2.2019. године („Службени гласник Општине Фоча“,
број 2/19), извршен је избор чланова овог сталног радног тијела, на
период трајања мандата Скупштине Општине Фоча која је извршила
овај избор, у сазиву од 2016. до 2020. године.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, у предмету одлучивања о
разрјешењу чланова сталних радних тијела Скупштине Општине
Фоча, у оквиру тачке 2. 13) дневног реда, извршено је разрјешење
чланова Одбора за регионалну и међународну сарадњу, по основу
истека мандата Скупштине Општине Фоча 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 38.
став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча и члана 43. ст. 1. и 7, а у вези
члана 73. Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који
регулишу питање избора и разрјешења сталних радних тијела,
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: 01-111-14/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТА
Вељко Марић, с.р.

15.01.2021. god.

28.2.2019. године („Службени гласник Општине Фоча“, број 2/19)
извршен је избор чланова овог сталног радног тијела, на период
трајања мандата Скупштине Општине Фоча која је извршила овај
избор, у сазиву од 2016. до 2020. године.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, у предмету одлучивања о
разрјешењу чланова сталних радних тијела Скупштине Општине
Фоча, у оквиру тачке 2. 14) дневног реда, извршено је разрјешење
чланова Одбора за здравље, по основу истека мандата Скупштине
Општине Фоча 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 38.
став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча и члана 43. ст. 1. и 7, а у вези
члана 74. Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који
регулишу питање избора и разрјешења сталних радних тијела,
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: 01-111-15/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТА
Вељко Марић, 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), члана 38.
став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 8/17) и члана 43. ст. 1. и 7, а у вези члана 75.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о разрјешењу
чланова сталних радних тијела 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

17.
На основу члана 39. став 2. тачка 21) 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 43. ст. 1. и 7, а у вези члана 74.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о разрјешењу
чланова сталних радних тијела 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
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЗДРАВЉЕ
1. Разрјешава се Одбор за здравље, као стално радно тијело
Скупштине Општине Фоча, у саставу:
1) Горан Милић, одборник,
2) Момчило Станушић, одборник,
3) Никола Перишић, одборник,
4) Иван Видојевић,
5) Снежана Радовић.
2. Разрјешење се врши по основу истека мандата Скупштине
Општине Фоча у сазиву од 2016. до 2020. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
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 бира и разрјешава чланове сталних и
повремених радних тијела.
У члану 43. ст. 1. и 7. и члану 74. Пословника Скупштине Општине
Фоча предвиђено је да чланове радних тијела бира и разрјешава
Скупштина Општине Фоча, на вријеме трајања мандата сазива
Скупштине који врши избор, као и формирање и надлежност Одбора
за здравље, као сталног радног тијела Скупштине Општине Фоча.
Рјешењем о избору чланова Одбора за здравље, број: 01-111-1/18,
од 30.1.2018. године („Службени гласник Општине Фоча“, број 1/18)
и Рјешењем о избору члана Одбора за здравље, број: 01-111-12/19, од

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЈЕТА ЗА СПОРТ
1. Разрјешава се Савјет за спорт, као стално радно тијело
Скупштине Општине Фоча, у саставу:
1) Иван Видојевић,
2) Огњен Бодирога,
3) Душко Рашевић,
4) Миодраг Обреновић,
5) Кенан Пилав.
2. Разрјешење се врши по основу истека мандата Скупштине
Општине Фоча у сазиву од 2016. до 2020. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
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 бира и разрјешава чланове сталних и
повремених радних тијела.
У члану 43. ст. 1. и 7. и члану 75. Пословника Скупштине Општине
Фоча предвиђено је да чланове радних тијела бира и разрјешава
Скупштина Општине Фоча, на вријеме трајања мандата сазива
Скупштине који врши избор, као и формирање и надлежност Савјета
за спорт, као сталног радног тијела Скупштине Општине Фоча.
Рјешењем о избору чланова Савјета за спорт, број: 01-111-3/18, од
30.1.2018. године („Службени гласник Општине Фоча“, број 1/18)
предвиђено је да се избор чланова овог сталног радног тијела врши на
период трајања мандата Скупштине Општине Фоча која је извршила
овај избор, у сазиву од 2016. до 2020. године.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, у предмету одлучивања о
разрјешењу чланова сталних радних тијела Скупштине Општине
Фоча, у оквиру тачке 2. 15) дневног реда, извршено је разрјешење
чланова Савјета за спорт, по основу истека мандата Скупштине
Општине Фоча 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 38.
став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча и члана 43. ст. 1. и 7, а у вези
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члана 75. Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који
регулишу питање избора и разрјешења сталних радних тијела,
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: 01-111-16/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТА
Вељко Марић, с.р.

15.01.2021. god.

20.
На основу члана 39. став 2. тачка 21) 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 43. ст. 1. и 7, а у вези члана 77.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о разрјешењу
чланова сталних радних тијела 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
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЈЕТА ПОТРОШАЧА

19.
На основу члана 39. став 2. тачка 21) 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 43. ст. 1. и 7, а у вези члана 76.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о разрјешењу
чланова сталних радних тијела 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
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЈЕТА ЗА КУЛТУРУ
1. Разрјешава се Савјет за културу, као стално радно тијело
Скупштине Општине Фоча, у саставу:
1) Светислав Ковачевић, одборник,
2) Срђан Драшковић, одборник,
3) Момчило Станушић, одборник,
4) Бранка Драгичевић,
5) Енвер Шадинлија.
2. Разрјешење се врши по основу истека мандата Скупштине
Општине Фоча у сазиву од 2016. до 2020. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
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 бира и разрјешава чланове сталних и
повремених радних тијела.
У члану 43. ст. 1. и 7. и члану 76. Пословника Скупштине Општине
Фоча предвиђено је да чланове радних тијела бира и разрјешава
Скупштина Општине Фоча, на вријеме трајања мандата сазива
Скупштине који врши избор, као и формирање и надлежност Савјета
за културу, као сталног радног тијела Скупштине Општине Фоча.
Рјешењем о именовању чланова Савјета за културу, број: 01-11163/16, од 15.12.2016. године („Службени гласник Општине Фоча“,
број 11/16), предвиђено је да се избор чланова овог сталног радног
тијела врши на период трајања мандата Скупштине Општине Фоча у
сазиву од 2016. до 2020. године.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, у предмету одлучивања о
разрјешењу чланова сталних радних тијела Скупштине Општине
Фоча, у оквиру тачке 2. 16) дневног реда, извршено је разрјешење
чланова Савјета за културу, по основу истека мандата Скупштине
Општине Фоча 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 38.
став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча и члана 43. ст. 1. и 7, а у вези
члана 76. Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који
регулишу питање избора и разрјешења сталних радних тијела,
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: 01-111-17/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТА
Вељко Марић, с.р.

1. Разрјешава се Савјет потрошача, као стално радно тијело
Скупштине Општине Фоча, у саставу:
1) Мирослав Ристановић, одборник,
2) Никола Перишић, одборник,
3) Драгослав Станојевић, одборник,
4) Мирослав Авдаловић,
5) Милена Ковач.
2. Разрјешење се врши по основу истека мандата Скупштине
Општине Фоча у сазиву од 2016. до 2020. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
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 бира и разрјешава чланове сталних и
повремених радних тијела.
У члану 43. ст. 1. и 7. и члану 77. Пословника Скупштине Општине
Фоча предвиђено је да чланове радних тијела бира и разрјешава
Скупштина Општине Фоча, на вријеме трајања мандата сазива
Скупштине који врши избор, као и формирање и надлежност Савјета
потрошача, као сталног радног тијела Скупштине Општине Фоча.
Рјешењем о именовању чланова Савјета потрошача, број: 01-11164/16, од 15.12.2016. године („Службени гласник Општине Фоча“,
број 11/16), предвиђено је да се избор чланова овог сталног радног
тијела врши на период трајања мандата Скупштине Општине Фоча у
сазиву од 2016. до 2020. године.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, у предмету одлучивања о
разрјешењу чланова сталних радних тијела Скупштине Општине
Фоча, у оквиру тачке 2. 17) дневног реда, извршено је разрјешење
чланова Савјета потрошача, по основу истека мандата Скупштине
Општине Фоча 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 38.
став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча и члана 43. ст. 1. и 7, а у вези
члана 77. Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који
регулишу питање избора и разрјешења сталних радних тијела,
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: 01-111-18/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТА
Вељко Марић, 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) Статута Општине Фоча
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 42. став 1. и
члана 43. ст. 1. и 7, а у вези члана 61. Пословника Скупштине
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17), у
предмету одлучивања о избору чланова сталног радног тијела
Скупштине Општине Фоча у новом сазиву и мандату, Скупштина
Општине Фоча, на Првој, конститутивној сједници, дана 13.1.2021.
године, д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ
1. Комисија за избор и именовање, као стално радно тијело
Скупштине Општине Фоча, изабрана је у саставу:
1) Радмил Марић, одборник,
2) Милан Николић, одборник,
3) Миливоје Достић, одборник,
4) Немања Лазовић, одборник,
5) Гордан Мастило, одборник.
2. Избор чланова Комисије за избор и именовање врши се на
период трајања мандата Скупштине Општине Фоча, која је извршила
овај избор, у сазиву од 2020. до 2024. године.
3. Комисија за избор и именовање 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 даном доношења, а објавиће се 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) 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. 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 61. Пословника Скупштине Општине Фоча предвиђен је
дјелокруг рада, као и састав, структура и начин избора чланова
Комисије за избор и именовање.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, у предмету одлучивања о избору
чланова Комисије за избор и именовање, као сталног радног тијела
Скупштине Општине Фоча, у оквиру тачке 3. дневног реда, на
приједлог Радног предсједништва, након обављених консултација са
представницима политичких субјеката, у складу са чланом 89. став 2.
Пословника Скупштине Општине Фоча, 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) Статута Општине Фоча и
члана 42. став 1, члана 43. ст. 1. и 7, а у вези члана 61. Пословника
Скупштине Општине Фоча, као прописа који регулишу питање
избора сталних радних тијела, у предмету одлучивања о избору
чланова Комисије за избор и именовање, 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: 01-111-19/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТА
Вељко Марић, с.р.

22.
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 предсједника 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
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ФОЧА

15.01.2021. god.

1. ИЗЕТ
СПАХИЋ разрјешава се функције предсједника
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“.
Образложење
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 предсједника
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. 1) дневног реда, разматрано је питање разрјешења
предсједника 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, Изет Спахић је разријешен функције
предсједника 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: 01-111-20/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТА
Вељко Марић, с.р.

23.
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
РЈЕШЕЊЕ
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“.
Образложење
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.
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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
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТА
Вељко Марић, с.р.

24.
На основу члана 39. став 2. тачка 21) и члана 55. став 3. 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 68.
став 4. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“,
број 8/17), у предмету одлучивања о разрјешењу замјеника Начелника
Општине Фоча по основу истека мандата, Скупштина Општине Фоча,
на Првој, конститутивној сједници, дана 13.1.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЗАМЈЕНИКА НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНЕ ФОЧА
1. ЗОРАН ЕЛЕЗ разрјешава се функције замјеника Начелника
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 наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
У члану 39. став 2. тачка 21) и члану 55. став 3. Закона о локалној
самоуправи и члану 38. став 2. тачка 27) и члану 68. став 4. Статута
Општине Фоча предвиђена је надлежност скупштине јединице
локалне самоуправе, односно Скупштине Општине Фоча да бира и
разрјешава замјеника Начелника Општине Фоча, који се бира на
период трајања мандата сазива Скупштине Општине Фоча који је
извршио избор.
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. 3) дневног реда, разматрано је питање разрјешења
замјеника Начелника 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) и члана 55. став 3. Закона о локалној
самоуправи, члана 27. тачка 2) Закона о статусу функционера
јединица локалне самоуправе и члана 38. став 2. тачка 27) и члана 68.
став 4. Статута Општине Фоча, као прописа који регулишу питање
надлежности, избора и разрјешења функционера Општине Фоча,
Зоран Елез је разријешен функције замјеника Начелника 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.

15.01.2021. god.

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: 01-111-22/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТА
Вељко Марић, 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) Статута Општине Фоча
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 41.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о избору
чланова Комисије за спровођење поступка тајног гласања, Скупштина
Општине Фоча, на Првој, конститутивној сједници, дана 13.1.2021.
године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ТАЈНОГ ГЛАСАЊА
1. Комисија за спровођење поступка тајног гласања изабрана је у
саставу:
1) Никола Вуковић, предсједник,
2) Немања Лазовић, члан,
3) Огњен Бодирога, члан.
2. Комисија за спровођење поступка тајног гласања изабрана је из
састава одборника Скупштине Општине Фоча, са задатком да на
Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча спроведе
поступак тајног гласања приликом одлучивања о избору функционера
Општине Фоча, у складу са Пословником Скупштине Општине Фоча.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 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) 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. Пословника Скупштине Општине Фоча предвиђено је
да за разматрање питања из своје надлежности, Скупштина Општине
Фоча оснива стална и повремена радна тијела, посебним актом, којим
се одређује: састав радног тијела, дјелокруг рада, овлашћења у
поступању, послови и задаци у предузимању одређених радњи и
активности, обавеза примјене одређених прописа и вријеме за које се
бира повремено радно тијело.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, у предмету одлучивања о избору
функционера Општине Фоча, указала се потреба за избором комисије
која ће спровести поступак тајног гласања у предмету одлучивања о
избору функционера Општине Фоча, у складу са Пословником
Скупштине Општине Фоча.
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) Статута Општине Фоча и
члана 41. Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који
регулишу питање избора радних тијела, на приједлог Комисије за
избор и именовање извршен је избор чланова Комисије за спровођење
поступка тајног гласања, у саставу и са задатком 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: 01-111-26/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТА
Вељко Марић, с.р.
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26.

15.01.2021. god.

27.

На основу члана 4. и члана 5. став 1. Закона о статусу функционера
јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 96/05 и 98/13), члана 39. став 2. тачка 21) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), члана 38. став 2. тачка 27) и чл. 44, 45. и 46. Статута
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и чл.
18. и 228. Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени
гласник Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о
избору предсједника Скупштине Општине Фоча у новом сазиву и
мандату, Скупштина Општине Фоча, на Првој, конститутивној
сједници, дана 13.1.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЈЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ФОЧА
1. СРЂАН ДРАШКОВИЋ, одборник Скупштине Општине Фоча,
изабран је за предсједника Скупштине Општине Фоча, на вријеме
трајања мандата сазива Скупштине Општине Фоча, од 2020. до 2024.
године, који је извршио овај избор.
2. Изабрани предсједник Скупштине Општине Фоча обавља своју
функцију у својству професионалног лица, по основу радног односа.
3. Предсједнику Скупштине Општине Фоча рјешење о радном
односу ће донијети Комисија за избор и именовање.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
У члану 4. и члану 5. став 1. Закона о статусу функционера
јединица локалне самоуправе предвиђено је да се избор функционера
јединице локалне самоуправе врши у складу са изборним прописима,
прописима који уређују систем локалне самоуправе, статутом
јединице локалне самоуправе и пословником о раду скупштине
јединице локалне самоуправе, а да предсједнику скупштине јединице
локалне самоуправе рјешење о радном односу доноси комисија за
избор и именовање.
У члану 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи
предвиђена је надлежност скупштине јединице локалне самоуправе
да бира и разрјешава предсједника скупштине.
У члану 38. став 2. тачка 27) и чл. 44, 45. и 46. Статута Општине
Фоча предвиђена је надлежност Скупштине Општине Фоча да бира и
разрјешава предсједника Скупштине Општине Фоча, који се бира на
период трајања мандата Скупштине Општине Фоча, на првој
сједници, из реда одборника, на начин и у поступку у складу са
Пословником Скупштине Општине Фоча, који ову функцију обавља
професионално.
У чл. 18. и 228. Пословника Скупштине Општине Фоча предвиђено
је да се избор предсједника Скупштине Општине Фоча врши у
поступку тајног гласања.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, у оквиру тачке 5. дневног реда,
разматрано је питање избора предсједника Скупштине Општине
Фоча, у новом сазиву и мандату од 2020. до 2024. године. Након
спроведеног поступка тајног гласања, у складу са Пословником
Скупштине Општине Фоча, констатовано је да је одборник Срђан
Драшковић добио довољан број гласова и да је изабран за
предсједника Скупштине Општине Фоча.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 4. и члана 5. став 1. Закона о статусу функционера јединица
локалне самоуправе, члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној
самоуправи, члана 38. став 2. тачка 27) и чл. 44, 45. и 46. Статута
Општине Фоча и чл. 18. и 228. Пословника Скупштине Општине
Фоча, као прописа који регулишу питања надлежности и поступања
приликом избора функционера Општине Фоча, у предмету
одлучивања о избору предсједника Скупштине Општине Фоча у
новом сазиву и мандату, 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: 01-111-23/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТА
Вељко Марић, с.р.

На основу члана 4. Закона о статусу функционера јединица локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр. 96/05 и
98/13), члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 38.
став 2. тачка 27) и чл. 44, 45. и 47. Статута Општине Фоча
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и чл. 23. и 228.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), у предмету одлучивања о избору
потпредсједника Скупштине Општине Фоча у новом сазиву и
мандату, Скупштина Општине Фоча, на Првој, конститутивној
сједници, дана 13.1.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ФОЧА
1. ДЕЈАН ПАВЛОВИЋ, одборник Скупштине Општине Фоча,
изабран је за потпредсједника Скупштине Општине Фоча, на вријеме
трајања мандата сазива Скупштине Општине Фоча, од 2020. до 2024.
године, који је извршио овај избор.
2. Изабрани потпредсједник Скупштине Општине Фоча обавља
своју функцију волонтерски.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
У члану 4. Закона о статусу функционера јединица локалне
самоуправе предвиђено је да се избор функционера јединице локалне
самоуправе врши у складу са изборним прописима, прописима који
уређују систем локалне самоуправе, статутом јединице локалне
самоуправе и пословником о раду скупштине јединице локалне
самоуправе.
У члану 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи
предвиђена је надлежност скупштине јединице локалне самоуправе
да бира и разрјешава потпредсједника скупштине.
У члану 38. став 2. тачка 27) и чл. 44, 45. и 47. Статута Општине
Фоча предвиђена је надлежност Скупштине Општине Фоча да бира и
разрјешава потпредсједника Скупштине Општине Фоча, који се бира
на период трајања мандата Скупштине Општине Фоча, на првој
сједници, из реда одборника, на начин и у поступку у складу са
Пословником Скупштине Општине Фоча, који ову функцију обавља
волонтерски.
У чл. 23. и 228. Пословника Скупштине Општине Фоча предвиђено
је да се избор потпредсједника Скупштине Општине Фоча врши у
поступку тајног гласања.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, у оквиру тачке 6. дневног реда,
разматрано је питање избора потпредсједника Скупштине Општине
Фоча, у новом сазиву и мандату од 2020. до 2024. године. Након
спроведеног поступка тајног гласања, у складу са Пословником
Скупштине Општине Фоча, констатовано је да је одборник дејан
Павловић добио довољан број гласова и да је изабран за
потпредсједника Скупштине Општине Фоча.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 4. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе,
члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи, члана 38.
став 2. тачка 27) и чл. 44, 45. и 47. Статута Општине Фоча и чл. 23. и
228. Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који
регулишу питања надлежности и поступања приликом избора
функционера Општине Фоча, у предмету одлучивања о избору
потпредсједника Скупштине Општине Фоча у новом сазиву и
мандату, 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: 01-111-24/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.
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28.

29.

На основу члана 4. и члана 6. став 2. Закона о статусу функционера
јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 96/05 и 98/13), члана 39. став 2. тачка 21) Закона о
локалној самоуправи и чл. 55. и 56. („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 38. став 2. тачка 27) и чл. 68. и 69.
Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број
8/17) и члана 228. Пословника Скупштине Општине Фоча
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17), у предмету
одлучивања о избору замјеника Начелника Општине Фоча у новом
мандату, Скупштина Општине Фоча, на Првој, конститутивној
сједници, дана 13.1.2021. године, д о н о с и

На основу члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 50.
став 1. и члана 52. став 1. и став 3. тачка 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 44. Статута Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 8/17), у предмету одлучивања о разрјешењу
службеника на руководећим радним мјестима у Општинској управи
Општине Фоча по основу истека мандата, Скупштина Општине Фоча,
на Првој, конститутивној сједници, дана 13.1.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ФОЧА

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЈЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ ФОЧА
1. ВЕСНА РАШЕВИЋ, магистар прехрамбене технологије,
изабрана је за замјеника Начелника Општине Фоча, на вријеме
трајања мандата сазива Скупштине Општине Фоча, од 2020. до 2024.
године, који је извршио овај избор.
2. Изабрани замјеник Начелника Општине Фоча обавља своју
функцију у својству професионалног лица, по основу радног односа.
3. Замјенику начелника Општине Фоча рјешење о радном односу
ће донијети Начелник Општине Фоча.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
У члану 4. и члану 6. став 2. Закона о статусу функционера
јединица локалне самоуправе предвиђено је да се избор функционера
јединице локалне самоуправе врши у складу са изборним прописима,
прописима који уређују систем локалне самоуправе, статутом
јединице локалне самоуправе и пословником о раду скупштине
јединице локалне самоуправе, а да замјенику начелника јединице
локалне самоуправе рјешење о радном односу доноси начелник.
У члану 39. став 2. тачка 21) и чл. 55. и 56. Закона о локалној
самоуправи предвиђена је надлежност скупштине јединице локалне
самоуправе да бира и разрјешава замјеника начелника, на приједлог
начелника општине, на вријеме трајања мандата скупштине која га је
изабрала, по поступку који је предвиђен за избор предсједника
скупштине, у складу са статутом и пословником.
У члану 38. став 2. тачка 27) и чл. 68. и 69. Статута Општине Фоча
предвиђена је надлежност Скупштине Општине Фоча да бира и
разрјешава замјеника Начелника Општине Фоча, који се бира на
период трајања мандата Скупштине Општине Фоча, који ову
функцију обавља професионално.
У члану 228. Пословника Скупштине Општине Фоча предвиђено је
да се избор замјеника Начелника Општине Фоча врши у поступку
тајног гласања.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, у оквиру тачке 7. дневног реда,
разматрано је питање избора замјеника Начелника Општине Фоча, у
новом мандату од 2020. до 2024. године. Након достављања
приједлога Начелника Општине Фоча за избор и спроведеног
поступка тајног гласања, у складу са Пословником Скупштине
Општине Фоча, констатовано је да је Весна Рашевић добила довољан
број гласова одборника и да је изабрана за замјеника Начелника
Општине Фоча.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 4. и члана 6. став 2. Закона о статусу функционера јединица
локалне самоуправе, члана 39. став 2. тачка 21) и чл. 55. и 56. Закона
о локалној самоуправи, члана 38. став 2. тачка 27) и чл. 68. и 69.
Статута Општине Фоча и члана 228. Пословника Скупштине
Општине Фоча, као прописа који регулишу питања надлежности и
поступања приликом избора функционера Општине Фоча, у предмету
одлучивања о избору замјеника Начелника Општине Фоча у новом
мандату, 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: 01-111-25/21
Фоча, 13.1.2021. године

15.01.2021. god.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

1. БРАНИМИР РАДОВИЋ, дипломирани правник, разрјешава се
дужности секретара 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 наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
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 именује и разрјешава секретара
скупштине, који се именује на период трајања мандата сазива
Скупштине Општине Фоча који врши именовање.
У члану 50. став 1. и члану 52. став 1. и став 3. тачка 1) Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе предвиђено је да скупштина јединице локалне
самоуправе именује и разрјешава секретара, чији мандат траје до
краја мандата сазива скупштине који га је изабрао и разрјешава се
дужности по основу истека времена на које је именован.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, у предмету одлучивања о
разрјешењу службеника на руководећим радним мјестима Општинске
управе Општине Фоча по основу истека мандата, у оквиру тачке 8. 1)
дневног реда, разматрано је питање разрјешења секретара 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 50.
став 1. и члана 52. став 1. и став 3. тачка 1) Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и члана 38.
став 2. тачка 27) и члана 44. Статута Општине Фоча, као прописа који
регулишу питање надлежности, именовања и разрјешења службеника
на руководећим радним мјестима у Општинској управи Општине
Фоча, Бранимир Радовић је разријешен дужности секретара
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
Против овог рјешења може се изјавити жалба.
Жалба на ово рјешење подноси се Одбору за жалбе Општинске
управе Општине Фоча, у року од 15 дана од дана достављања.
Број: 01-111-27/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

30.
На основу члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 50.
став 1. и члана 55. став 1. и став 3. тачка 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. став 1. Статута Општине Фоча („Службени
гласник Општине Фоча“, број 8/17), у предмету одлучивања о
разрјешењу службеника на руководећим радним мјестима у
Општинској управи Општине Фоча по основу истека мандата,
Скупштина Општине Фоча, на Првој, конститутивној сједници, дана
13.1.2021. године, д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ФОЧА
1. ДУШАНКА СТАНКОВИЋ, професор општенародне одбране и
друштвене самозаштите ВСС, разрјешава се дужности вршиоца
дужности начелника Одјељења за општу управу из састава
Општинске управе 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 наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
У члану 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи и члану
38. став 2. тачка 27) и члану 79. став 1. Статута Општине Фоча
предвиђена је надлежност скупштине јединице локалне самоуправе,
односно Скупштине Општине Фоча да именује и разрјешава
начелника одјељења из састава Општинске управе Општине Фоча,
који се именује на период трајања мандата Скупштине Општине
Фоча.
У члану 50. став 1. и члану 55. став 1. и став 3. тачка 1) Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе предвиђено је да скупштина јединице локалне
самоуправе именује и разрјешава начелника одјељења или службе,
чији мандат траје до краја мандата сазива скупштине који га је
изабрао и разрјешава се дужности по основу истека времена на које је
именован.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, у предмету одлучивања о
разрјешењу службеника на руководећим радним мјестима Општинске
управе Општине Фоча по основу истека мандата, у оквиру тачке 8. 2)
дневног реда, разматрано је питање разрјешења вршиоца дужности
начелника Одјељења за општу управу по основу истека мандата, у
сазиву од 2016. до 2020. године.
Рјешењем о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за
општу управу Општинске управе Општине Фоча, број: 01-111-1/18,
од 30.1.2018. године („Службени гласник Општине Фоча“, број 1/18)
извршено је именовање на ову позицију, на период трајања мандата
Скупштине Општине Фоча која је извршила ово именовање, 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 50.
став 1. и члана 55. став 1. и став 3. тачка 1) Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и члана 38.
став 2. тачка 27) и члана 79. став 1. Статута Општине Фоча, као
прописа који регулишу питање надлежности, именовања и
разрјешења службеника на руководећим радним мјестима у
Општинској управи Општине Фоча, Душанка Станковић је
разријешена дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за
општу управу по основу истека мандата, у сазиву од 2016. до 2020.
године, као што је одлучено у диспозитиву овог рјешења.
Упутство о правном лијеку
Против овог рјешења може се изјавити жалба.
Жалба на ово рјешење подноси се Одбору за жалбе Општинске
управе Општине Фоча, у року од 15 дана од дана достављања.
Број: 01-111-28/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

31.
На основу члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 50.
став 1. и члана 55. став 1. и став 3. тачка 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. став 1. Статута Општине Фоча („Службени
гласник Општине Фоча“, број 8/17), у предмету одлучивања о
разрјешењу службеника на руководећим радним мјестима у
Општинској управи Општине Фоча по основу истека мандата,
Скупштина Општине Фоча, на Првој, конститутивној сједници, дана
13.1.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА
ФИНАНСИЈЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ФОЧА

15.01.2021. god.

1.
МИРЈАНА
ДАВИДОВИЋ, дипломирани економиста,
разрјешава се дужности начелника Одјељења за финансије из састава
Општинске управе 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 наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
У члану 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи и члану
38. став 2. тачка 27) и члану 79. став 1. Статута Општине Фоча
предвиђена је надлежност скупштине јединице локалне самоуправе,
односно Скупштине Општине Фоча да именује и разрјешава
начелника одјељења из састава Општинске управе Општине Фоча,
који се именује на период трајања мандата сазива Скупштине
Општине Фоча који врши именовање.
У члану 50. став 1. и члану 55. став 1. и став 3. тачка 1) Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе предвиђено је да скупштина јединице локалне
самоуправе именује и разрјешава начелника одјељења или службе,
чији мандат траје до краја мандата сазива скупштине који га је
именовао и разрјешава се дужности по основу истека времена на које
је именован.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, у предмету одлучивања о
разрјешењу службеника на руководећим радним мјестима Општинске
управе Општине Фоча по основу истека мандата, у оквиру тачке 8. 3)
дневног реда, разматрано је питање разрјешења дужности начелника
Одјељења за финансије по основу истека мандата, у сазиву од 2016.
до 2020. године.
Рјешењем о именовању начелника Одјељења за финансије, број:
01-111-10/17, од 14.3.2017. године („Службени гласник Општине
Фоча“, број 3/17) извршено је именовање на ову позицију, на период
трајања мандата Скупштине Општине Фоча која је извршила ово
именовање, 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 50.
став 1. и члана 55. став 1. и став 3. тачка 1) Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и члана 38.
став 2. тачка 27) и члана 79. став 1. Статута Општине Фоча, као
прописа који регулишу питање надлежности, именовања и
разрјешења службеника на руководећим радним мјестима у
Општинској управи Општине Фоча, Мирјана Давидовић је
разријешена дужности начелника Одјељења за финансије по основу
истека мандата, у сазиву од 2016. до 2020. године, као што је
одлучено у диспозитиву овог рјешења.
Упутство о правном лијеку
Против овог рјешења може се изјавити жалба.
Жалба на ово рјешење подноси се Одбору за жалбе Општинске
управе Општине Фоча, у року од 15 дана од дана достављања.
Број: 01-111-29/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

32.
На основу члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 50.
став 1. и члана 55. став 1. и став 3. тачка 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. став 1. Статута Општине Фоча („Службени
гласник Општине Фоча“, број 8/17), у предмету одлучивања о
разрјешењу службеника на руководећим радним мјестима у
Општинској управи Општине Фоча по основу истека мандата,
Скупштина Општине Фоча, на Првој, конститутивној сједници, дана
13.1.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ФОЧА
1. БРАНКА САЛАМАДИЈА, дипломирани инжињер архитектуре,
разрјешава се дужности начелника Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности из састава Општинске управе Општине Фоча.
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2. Разрјешење се врши по основу истека мандата Скупштине
Општине Фоча, у сазиву од 2016. до 2020. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.

15.01.2021. god.

2. Разрјешење се врши по основу истека мандата Скупштине
Општине Фоча, у сазиву од 2016. до 2020. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.

Образложење

Образложење

У члану 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи и члану
38. став 2. тачка 27) и члану 79. став 1. Статута Општине Фоча
предвиђена је надлежност скупштине јединице локалне самоуправе,
односно Скупштине Општине Фоча да именује и разрјешава
начелника одјељења из састава Општинске управе Општине Фоча,
који се именује на период трајања мандата сазива Скупштине
Општине Фоча који врши именовање.
У члану 50. став 1. и члану 55. став 1. и став 3. тачка 1) Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе предвиђено је да скупштина јединице локалне
самоуправе именује и разрјешава начелника одјељења или службе,
чији мандат траје до краја мандата сазива скупштине који га је
именовао и разрјешава се дужности по основу истека времена на које
је именован.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, у предмету одлучивања о
разрјешењу службеника на руководећим радним мјестима Општинске
управе Општине Фоча по основу истека мандата, у оквиру тачке 8. 4)
дневног реда, разматрано је питање разрјешења дужности начелника
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности по основу истека
мандата, у сазиву од 2016. до 2020. године.
Рјешењем о именовању начелника Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности, број: 01-111-12/17, од 14.3.2017. године
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 3/17) извршено је
именовање на ову позицију, на период трајања мандата Скупштине
Општине Фоча која је извршила ово именовање, 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 50.
став 1. и члана 55. став 1. и став 3. тачка 1) Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и члана 38.
став 2. тачка 27) и члана 79. став 1. Статута Општине Фоча, као
прописа који регулишу питање надлежности, именовања и
разрјешења службеника на руководећим радним мјестима у
Општинској управи Општине Фоча, Бранка Саламадија је
разријешена дужности начелника Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности по основу истека мандата, у сазиву од 2016. до 2020.
године, као што је одлучено у диспозитиву овог рјешења.

У члану 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи и члану
38. став 2. тачка 27) и члану 79. став 1. Статута Општине Фоча
предвиђена је надлежност скупштине јединице локалне самоуправе,
односно Скупштине Општине Фоча да именује и разрјешава
начелника одјељења из састава Општинске управе Општине Фоча,
који се именује на период трајања мандата сазива Скупштине
Општине Фоча који врши именовање.
У члану 50. став 1. и члану 55. став 1. и став 3. тачка 1) Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе предвиђено је да скупштина јединице локалне
самоуправе именује и разрјешава начелника одјељења или службе,
чији мандат траје до краја мандата сазива скупштине који га је
именовао и разрјешава се дужности по основу истека времена на које
је именован.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, у предмету одлучивања о
разрјешењу службеника на руководећим радним мјестима Општинске
управе Општине Фоча по основу истека мандата, у оквиру тачке 8. 5)
дневног реда, разматрано је питање разрјешења дужности начелника
Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове по
основу истека мандата, у сазиву од 2016. до 2020. године.
Рјешењем о именовању начелника Одјељења за просторно уређење
и стамбено – комуналне послове, број: 01-111-14/17, од 14.3.2017.
године („Службени гласник Општине Фоча“, број 3/17) извршено је
именовање на ову позицију, на период трајања мандата Скупштине
Општине Фоча која је извршила ово именовање, 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 50.
став 1. и члана 55. став 1. и став 3. тачка 1) Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и члана 38.
став 2. тачка 27) и члана 79. став 1. Статута Општине Фоча, као
прописа који регулишу питање надлежности, именовања и
разрјешења службеника на руководећим радним мјестима у
Општинској управи Општине Фоча, Менсуд Јахић је разријешен
дужности начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено –
комуналне послове по основу истека мандата, у сазиву од 2016. до
2020. године, као што је одлучено у диспозитиву овог рјешења.

Упутство о правном лијеку
Против овог рјешења може се изјавити жалба.
Жалба на ово рјешење подноси се Одбору за жалбе Општинске
управе Општине Фоча, у року од 15 дана од дана достављања.

Упутство о правном лијеку
Против овог рјешења може се изјавити жалба.
Жалба на ово рјешење подноси се Одбору за жалбе Општинске
управе Општине Фоча, у року од 15 дана од дана достављања.

Број: 01-111-30/21
Фоча, 13.1.2021. године

Број: 01-111-31/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

33.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

34.

На основу члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 50.
став 1. и члана 55. став 1. и став 3. тачка 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. став 1. Статута Општине Фоча („Службени
гласник Општине Фоча“, број 8/17), у предмету одлучивања о
разрјешењу службеника на руководећим радним мјестима у
Општинској управи Општине Фоча по основу истека мандата,
Скупштина Општине Фоча, на Првој, конститутивној сједници, дана
13.1.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И
СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ФОЧА
1. МЕНСУД ЈАХИЋ, дипломирани инжињер архитектуре,
разрјешава се дужности начелника Одјељења за просторно уређење и
стамбено – комуналне послове из састава Општинске управе
Општине Фоча.

На основу члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 50.
став 1. и члана 55. став 1. и став 3. тачка 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. став 1. Статута Општине Фоча („Службени
гласник Општине Фоча“, број 8/17), у предмету одлучивања о
разрјешењу службеника на руководећим радним мјестима у
Општинској управи Општине Фоча по основу истека мандата,
Скупштина Општине Фоча, на Првој, конститутивној сједници, дана
13.1.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ФОЧА
1. ГОРДАН ДРАКУЛ, дипломирани инжињер пољопривреде,
разрјешава се дужности начелника Одјељења за инспекцијске
послове и комуналну полицију из састава Општинске управе
Општине Фоча.

Broj 01 strana 16

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE FO^A

2. Разрјешење се врши по основу истека мандата Скупштине
Општине Фоча, у сазиву од 2016. до 2020. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
У члану 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи и члану
38. став 2. тачка 27) и члану 79. став 1. Статута Општине Фоча
предвиђена је надлежност скупштине јединице локалне самоуправе,
односно Скупштине Општине Фоча да именује и разрјешава
начелника одјељења из састава Општинске управе Општине Фоча,
који се именује на период трајања мандата сазива Скупштине
Општине Фоча који врши именовање.
У члану 50. став 1. и члану 55. став 1. и став 3. тачка 1) Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе предвиђено је да скупштина јединице локалне
самоуправе именује и разрјешава начелника одјељења или службе,
чији мандат траје до краја мандата сазива скупштине који га је
именовао и разрјешава се дужности по основу истека времена на које
је именован.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, у предмету одлучивања о
разрјешењу службеника на руководећим радним мјестима Општинске
управе Општине Фоча по основу истека мандата, у оквиру тачке 8. 6)
дневног реда, разматрано је питање разрјешења дужности начелника
Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију по основу
истека мандата, у сазиву од 2016. до 2020. године.
Рјешењем о именовању начелника Одјељења за просторно
инспекцијске послове и комуналну полицију, број: 01-111-16/17, од
14.3.2017. године („Службени гласник Општине Фоча“, број 3/17)
извршено је именовање на ову позицију, на период трајања мандата
Скупштине Општине Фоча која је извршила ово именовање, 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 50.
став 1. и члана 55. став 1. и став 3. тачка 1) Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и члана 38.
став 2. тачка 27) и члана 79. став 1. Статута Општине Фоча, као
прописа који регулишу питање надлежности, именовања и
разрјешења службеника на руководећим радним мјестима у
Општинској управи Општине Фоча, Гордан Дракул је разријешен
дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну
полицију по основу истека мандата, у сазиву од 2016. до 2020.
године, као што је одлучено у диспозитиву овог рјешења.

15.01.2021. god.
Образложење

У члану 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи и члану
38. став 2. тачка 27) и члану 58. став 4. Статута Општине Фоча
предвиђено је да скупштина јединице локалне самоуправе, односно
Скупштина Општине Фоча именује и разрјешава секретара
Скупштине Општине Фоча, а у случају престанка мандата секретара,
именује вршиоца дужности секретара Скупштине Општине Фоча, у
складу са законом.
У члану 50. став 1. и члану 51. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
предвиђено је да скупштина јединице локалне самоуправе именује и
разрјешава секретара скупштине, који мора да испуњава опште и
посебне услове за избор и именовање. У члану 52. ст. 4. и 5. овог
закона предвиђено је да скупштина јединице локалне самоуправе,
након престанка мандата секретара скупштине, именује вршиоца
дужности секретара скупштине, који мора испуњавати опште услове
за запошљавање у општинској управи и посебне услове за именовање,
на период у трајању од најдуже 90 дана, односно до завршетка
поступка коначног именовања секретара скупштине, након
спроведеног јавног конкурса.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, у предмету одлучивања о избору и
именовању службеника на руководећем радном мјесту у Општинској
управи Општине Фоча, у оквиру тачке 9. дневног реда, разматрано је
питање именовања вршиоца дужности секретара Скупштине
Општине Фоча.
У оквиру наведене тачке дневног реда разматран је приједлог
Комисије за избор и именовање да се за вршиоца дужности секретара
Скупштине Општине Фоча именује Бранимир Радовић, дипломирани
правник, службеник Општинске управе Општине Фоча.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи, члана 50.
став 1, члана 51. и члана 52. ст. 4. и 5. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и члана 38.
став 2. тачка 27) и члана 58. став 4. Статута Општине Фоча, као
прописа који регулишу питање надлежности, избора и именовања
службеника на руководећим радним мјестима у Општинској управи
Општине Фоча, у предмету одлучивања о избору и именовању
вршиоца дужности секретара Скупштине Општине Фоча, Бранимир
Радовић је именован за вршиоца дужности секретара Скупштине
Општине Фоча, на период у трајању од најдуже 90 дана, као што је
одлучено у диспозитиву овог рјешења.

Упутство о правном лијеку
Против овог рјешења може се изјавити жалба.
Жалба на ово рјешење подноси се Одбору за жалбе Општинске
управе Општине Фоча, у року од 15 дана од дана достављања.

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: 01-111-32/21
Фоча, 13.1.2021. године

Број: 01-111-33/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

35.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

36.

На основу члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 50.
став 1, члана 51. и члана 52. 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) и члана 58. став 4. Статута Општине Фоча („Службени
гласник Општине Фоча“, број 8/17), у предмету одлучивања о избору
и именовању вршиоца дужности секретара Скупштине Општине
Фоча, Скупштина Општине Фоча, на Првој, конститутивној сједници,
дана 13.1.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ФОЧА
1. БРАНИМИР РАДОВИЋ, дипломирани правник, службеник
Општинске управе Општине Фоча, именује се за вршиоца дужности
секретара Скупштине Општине Фоча.
2. Именовање се врши на период у трајању од најдуже 90 дана,
односно до завршетка поступка коначног именовања секретара
Скупштине Општине Фоча, након спроведеног јавног конкурса.
3. Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.

На основу члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 50.
став 1, 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) и члана 80. ст. 2. и 3. Статута Општине Фоча („Службени
гласник Општине Фоча“, број 8/17), у предмету одлучивања о избору
и именовању вршиоца дужности начелника одјељења из састава
Општинске управе Општине Фоча, Скупштина Општине Фоча, на
Првој, конститутивној сједници, дана 13.1.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ФОЧА
1. ВИДЕ ВУКОВИЋ, дипломирани правник, 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,
односно до завршетка поступка коначног именовања начелника
Одјељења за општу управу, након спроведеног јавног конкурса.
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3. Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
У члану 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи и члану
38. став 2. тачка 27) и члану 80. ст. 2. и 3. Статута Општине Фоча
предвиђено је да скупштина јединице локалне самоуправе, односно
Скупштина Општине Фоча именује и разрјешава начелника одјељења
из Општинске управе Општине Фоча, а у случају престанка мандата
начелника одјељења, на приједлог Начелника Општине Фоча,
именује вршиоца дужности начелника одјељења, у складу са законом.
У члану 50. став 1. и члану 54. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
предвиђено је да скупштина јединице локалне самоуправе именује и
разрјешава начелника одјељења, који мора да испуњава опште и
посебне услове за избор и именовање. У члану 55. ст. 4. и 5. овог
закона предвиђено је да скупштина јединице локалне самоуправе,
након престанка мандата начелнику одјељења, на приједлог
начелника општине, именује вршиоца дужности начелника одјељења,
који мора испуњавати опште услове за запошљавање у општинској
управи и посебне услове за именовање, на период у трајању од
најдуже 90 дана, односно до завршетка поступка коначног именовања
начелника одјељења, након спроведеног јавног конкурса.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, у предмету одлучивања о избору и
именовању службеника на руководећем радном мјесту у Општинској
управи Општине Фоча, у оквиру тачке 10. 1) дневног реда,
разматрано је питање именовања вршиоца дужности начелника
Одјељења за општу управу.
У оквиру ове тачке дневног реда разматран је приједлог Начелника
Општине Фоча да се за вршиоца дужности начелника Одјељења за
општу управу именује Виде Вуковић, дипломирани правник.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи, члана 50.
став 1, члана 54. и члана 55. ст. 4. и 5. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и члана 38.
став 2. тачка 27) и члана 80. ст. 2. и 3. Статута Општине Фоча, као
прописа који регулишу питање надлежности, избора и именовања
службеника на руководећим радним мјестима у Општинској управи
Општине Фоча, у предмету одлучивања о избору и именовању
вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу, Виде
Вуковић је именован за вршиоца дужности начелника Одјељења за
општу управу, на период у трајању од најдуже 90 дана, 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: 01-111-34/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

2. Именовање се врши на период у трајању од најдуже 90 дана,
односно до завршетка поступка коначног именовања начелника
Одјељења за финансије, након спроведеног јавног конкурса.
3. Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
У члану 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи и члану
38. став 2. тачка 27) и члану 80. ст. 2. и 3. Статута Општине Фоча
предвиђено је да скупштина јединице локалне самоуправе, односно
Скупштина Општине Фоча именује и разрјешава начелника одјељења
из Општинске управе Општине Фоча, а у случају престанка мандата
начелника одјељења, на приједлог Начелника Општине Фоча,
именује вршиоца дужности начелника одјељења, у складу са законом.
У члану 50. став 1. и члану 54. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
предвиђено је да скупштина јединице локалне самоуправе именује и
разрјешава начелника одјељења, који мора да испуњава опште и
посебне услове за избор и именовање. У члану 55. ст. 4. и 5. овог
закона предвиђено је да скупштина јединице локалне самоуправе,
након престанка мандата начелнику одјељења, на приједлог
начелника општине, именује вршиоца дужности начелника одјељења,
који мора испуњавати опште услове за запошљавање у општинској
управи и посебне услове за именовање, на период у трајању од
најдуже 90 дана, односно до завршетка поступка коначног именовања
начелника одјељења, након спроведеног јавног конкурса.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, у предмету одлучивања о избору и
именовању службеника на руководећем радном мјесту у Општинској
управи Општине Фоча, у оквиру тачке 10. 2) дневног реда,
разматрано је питање именовања вршиоца дужности начелника
Одјељења за финансије.
У оквиру ове тачке дневног реда разматран је приједлог Начелника
Општине Фоча да се за вршиоца дужности начелника Одјељења за
финансије именује драган Ивановић, дипломирани економиста,
службеник Општинске управе Општине Фоча.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи, члана 50.
став 1, члана 54. и члана 55. ст. 4. и 5. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и члана 38.
став 2. тачка 27) и члана 80. ст. 2. и 3. Статута Општине Фоча, као
прописа који регулишу питање надлежности, избора и именовања
службеника на руководећим радним мјестима у Општинској управи
Општине Фоча, у предмету одлучивања о избору и именовању
вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије, Драган
Ивановић је именован за вршиоца дужности начелника Одјељења за
финансије, на период у трајању од најдуже 90 дана, 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: 01-111-35/21
Фоча, 13.1.2021. године

37.
На основу члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 50.
став 1, 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) и члана 80. ст. 2. и 3. Статута Општине Фоча („Службени
гласник Општине Фоча“, број 8/17), у предмету одлучивања о избору
и именовању вршиоца дужности начелника одјељења из састава
Општинске управе Општине Фоча, Скупштина Општине Фоча, на
Првој, конститутивној сједници, дана 13.1.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ФОЧА
1. ДРАГАН ИВАНОВИЋ, дипломирани економиста, службеник
Општинске управе Општине Фоча, именује се за вршиоца дужности
начелника Одјељења за финансије из састава Општинске управе
Општине Фоча.

15.01.2021. god.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

38.
На основу члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 50.
став 1, 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) и члана 80. ст. 2. и 3. Статута Општине Фоча („Службени
гласник Општине Фоча“, број 8/17), у предмету одлучивања о избору
и именовању вршиоца дужности начелника одјељења из састава
Општинске управе Општине Фоча, Скупштина Општине Фоча, на
Првој, конститутивној сједници, дана 13.1.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ФОЧА
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1. ОЛИВЕРА ЕЛЕЗ, дипломирани инжињер грађевине, именује се
за вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности из састава Општинске управе Општине Фоча.
2. Именовање се врши на период у трајању од најдуже 90 дана,
односно до завршетка поступка коначног именовања начелника
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, након спроведеног
јавног конкурса.
3. Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
У члану 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи и члану
38. став 2. тачка 27) и члану 80. ст. 2. и 3. Статута Општине Фоча
предвиђено је да скупштина јединице локалне самоуправе, односно
Скупштина Општине Фоча именује и разрјешава начелника одјељења
из Општинске управе Општине Фоча, а у случају престанка мандата
начелника одјељења, на приједлог Начелника Општине Фоча,
именује вршиоца дужности начелника одјељења, у складу са законом.
У члану 50. став 1. и члану 54. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
предвиђено је да скупштина јединице локалне самоуправе именује и
разрјешава начелника одјељења, који мора да испуњава опште и
посебне услове за избор и именовање. У члану 55. ст. 4. и 5. овог
закона предвиђено је да скупштина јединице локалне самоуправе,
након престанка мандата начелнику одјељења, на приједлог
начелника општине, именује вршиоца дужности начелника одјељења,
који мора испуњавати опште услове за запошљавање у општинској
управи и посебне услове за именовање, на период у трајању од
најдуже 90 дана, односно до завршетка поступка коначног именовања
начелника одјељења, након спроведеног јавног конкурса.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, у предмету одлучивања о избору и
именовању службеника на руководећем радном мјесту у Општинској
управи Општине Фоча, у оквиру тачке 10. 3) дневног реда,
разматрано је питање именовања вршиоца дужности начелника
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.
У оквиру ове тачке дневног реда разматран је приједлог Начелника
Општине Фоча да се за вршиоца дужности начелника Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности именује Оливера Елез,
дипломирани инжињер грађевине.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи, члана 50.
став 1, члана 54. и члана 55. ст. 4. и 5. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и члана 38.
став 2. тачка 27) и члана 80. ст. 2. и 3. Статута Општине Фоча, као
прописа који регулишу питање надлежности, избора и именовања
службеника на руководећим радним мјестима у Општинској управи
Општине Фоча, у предмету одлучивања о избору и именовању
вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности, Оливера Елез је именована за вршиоца дужности
начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, на период
у трајању од најдуже 90 дана, 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 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: 01-111-36/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

39.
На основу члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 50.
став 1, 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) и члана 80. ст. 2. и 3. Статута Општине Фоча („Службени
гласник Општине Фоча“, број 8/17), у предмету одлучивања о избору
и именовању вршиоца дужности начелника одјељења из састава
Општинске управе Општине Фоча, Скупштина Општине Фоча, на
Првој, конститутивној сједници, дана 13.1.2021. године, д о н о с и

15.01.2021. god.

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
И СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ФОЧА
1. РАНКО ПОПОВИЋ, дипломирани инжињер архитектуре,
именује се за вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно
уређење и стамбено – комуналне послове из састава Општинске
управе Општине Фоча.
2. Именовање се врши на период у трајању од најдуже 90 дана,
односно до завршетка поступка коначног именовања начелника
Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове,
након спроведеног јавног конкурса.
3. Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
У члану 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи и члану
38. став 2. тачка 27) и члану 80. ст. 2. и 3. Статута Општине Фоча
предвиђено је да скупштина јединице локалне самоуправе, односно
Скупштина Општине Фоча именује и разрјешава начелника одјељења
из Општинске управе Општине Фоча, а у случају престанка мандата
начелника одјељења, на приједлог Начелника Општине Фоча,
именује вршиоца дужности начелника одјељења, у складу са законом.
У члану 50. став 1. и члану 54. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
предвиђено је да скупштина јединице локалне самоуправе именује и
разрјешава начелника одјељења, који мора да испуњава опште и
посебне услове за избор и именовање. У члану 55. ст. 4. и 5. овог
закона предвиђено је да скупштина јединице локалне самоуправе,
након престанка мандата начелнику одјељења, на приједлог
начелника општине, именује вршиоца дужности начелника одјељења,
који мора испуњавати опште услове за запошљавање у општинској
управи и посебне услове за именовање, на период у трајању од
најдуже 90 дана, односно до завршетка поступка коначног именовања
начелника одјељења, након спроведеног јавног конкурса.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, у предмету одлучивања о избору и
именовању службеника на руководећем радном мјесту у Општинској
управи Општине Фоча, у оквиру тачке 10. 4) дневног реда,
разматрано је питање именовања вршиоца дужности начелника
Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове.
У оквиру ове тачке дневног реда разматран је приједлог Начелника
Општине Фоча да се за вршиоца дужности начелника Одјељења за
просторно уређење и стамбено – комуналне послове именује Ранко
Поповић, дипломирани инжињер архитектуре.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи, члана 50.
став 1, члана 54. и члана 55. ст. 4. и 5. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и члана 38.
став 2. тачка 27) и члана 80. ст. 2. и 3. Статута Општине Фоча, као
прописа који регулишу питање надлежности, избора и именовања
службеника на руководећим радним мјестима у Општинској управи
Општине Фоча, у предмету одлучивања о избору и именовању
вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење и
стамбено – комуналне послове, Ранко Поповић је именован за
вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење и
стамбено – комуналне послове, на период у трајању од најдуже 90
дана, 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: 01-111-37/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

40.
На основу члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 50.
став 1, 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) и члана 80. ст. 2. и 3. Статута Општине Фоча („Службени

Broj 01 strana 19

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE FO^A

гласник Општине Фоча“, број 8/17), у предмету одлучивања о избору
и именовању вршиоца дужности начелника одјељења из састава
Општинске управе Општине Фоча, Скупштина Општине Фоча, на
Првој, конститутивној сједници, дана 13.1.2021. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ФОЧА
1. МЛАДЕН ПИПОВИЋ, дипломирани инжињер пољопривреде,
службеник Општинске управе Општине Фоча, именује се за вршиоца
дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну
полицију из састава Општинске управе Општине Фоча.
2. Именовање се врши на период у трајању од најдуже 90 дана,
односно до завршетка поступка коначног именовања начелника
Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију, након
спроведеног јавног конкурса.
3. Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
У члану 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи и члану
38. став 2. тачка 27) и члану 80. ст. 2. и 3. Статута Општине Фоча
предвиђено је да скупштина јединице локалне самоуправе, односно
Скупштина Општине Фоча именује и разрјешава начелника одјељења
из Општинске управе Општине Фоча, а у случају престанка мандата
начелника одјељења, на приједлог Начелника Општине Фоча,
именује вршиоца дужности начелника одјељења, у складу са законом.
У члану 50. став 1. и члану 54. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
предвиђено је да скупштина јединице локалне самоуправе именује и
разрјешава начелника одјељења, који мора да испуњава опште и
посебне услове за избор и именовање. У члану 55. ст. 4. и 5. овог
закона предвиђено је да скупштина јединице локалне самоуправе,
након престанка мандата начелнику одјељења, на приједлог
начелника општине, именује вршиоца дужности начелника одјељења,
који мора испуњавати опште услове за запошљавање у општинској
управи и посебне услове за именовање, на период у трајању од
најдуже 90 дана, односно до завршетка поступка коначног именовања
начелника одјељења, након спроведеног јавног конкурса.
На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча,
која је одржана 13.1.2021. године, у предмету одлучивања о избору и
именовању службеника на руководећем радном мјесту у Општинској
управи Општине Фоча, у оквиру тачке 10. 5) дневног реда,
разматрано је питање именовања вршиоца дужности начелника
Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију.
У оквиру ове тачке дневног реда разматран је приједлог Начелника
Општине Фоча да се за вршиоца дужности начелника Одјељења за
инспекцијске послове и комуналну полицију именује Младен
Пиповић, дипломирани инжињер пољопривреде, службеник
Општинске управе Општине Фоча.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи, члана 50.
став 1, члана 54. и члана 55. ст. 4. и 5. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и члана 38.
став 2. тачка 27) и члана 80. ст. 2. и 3. Статута Општине Фоча, као
прописа који регулишу питање надлежности, избора и именовања
службеника на руководећим радним мјестима у Општинској управи
Општине Фоча, у предмету одлучивања о избору и именовању
вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове и
комуналну полицију, Младен Пиповић је именован за вршиоца
дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну
полицију, на период у трајању од најдуже 90 дана, 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: 01-111-38/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

15.01.2021. god.

41.
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) и члана 55. 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
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ ИЗМЕЂУ
ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ФОЧА
1. Именује се Комисија за примопредају дужности између
предсједника Скупштине Општине Фоча, из реда одборника
Скупштине Општине Фоча, у саставу:
1) Немања Лазовић, предсједник,
2) Милан Николић, члан,
3) Огњен Бодирога, члан.
2. Чланови Комисије за примопредају дужности из тачке 1. овог
рјешења имају своје замјенике, који се именују из реда одборника
Скупштине Општине Фоча, у саставу:
1) Сребренко Кунарац, замјеник предсједника,
2) Миомир Бојат, замјеник члана,
3) Предраг Кунарац, замјеник члана.
3. Задатак Комисије за примопредају дужности је да, у случају
престанка мандата, изврши примопредају дужности између
предсједника Скупштине 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 на период од
четири године.
5. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
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,
скупштина јединице локалне самоуправе, односно Скупштина
Општине Фоча именује Комисију за примопредају дужности која
присуствује примопредају дужности између ових функционера, 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. 1) дневног реда, разматрано је
питање именовања Комисије за примопредају дужности између
предсједника Скупштине Општине Фоча. Комисија за избор и
именовање је утврдила приједлог за именовање ове комисије, из реда
одборника Скупштине 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 предсједника
Скупштине Општине Фоча, одлучено је као у диспозитиву овог
рјешења.
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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: 01-111-39/21
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

42.
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
РЈЕШЕЊЕ
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“.

15.01.2021. god.
Образложење

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
Фоча, 13.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.
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