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1.  

На основу члана 39. став 2. тачка 20) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 38. 

став 2. тачка 24) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине 

Фоча“, број 8/17), члана 27. Одлуке о утврђивању награда и признања 
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 2/16) и 

члана 2. Одлуке о износу новчане награде Општине Фоча („Службени 

гласник Општине Фоча“, број 5/17), Скупштина Општине Фоча, на 
Петој редовној сједници, дана 29.4.2021. године,  д о н о с и    

 

О Д Л У К У   

ДОДЈЕЛИ  НАГРАДА  И  ПРИЗНАЊА  ОПШТИНЕ  ФОЧА   

ЗА  2021.  ГОДИНУ    

 

I 

Скупштина Oпштине Фоча додјељује награде и признања Општине 
Фоча за 2021. годину и то: 

 

1)  ПОВЕЉА  ОПШТИНЕ  ФОЧА: 
ЈАВНА  УСТАНОВА  ЗАВОД  ЗА  ЗАПОШЉАВАЊЕ  

РЕПУБЛИКЕ  СРПКЕ,  за значајан допринос и солидарност у 

реализацији пројеката од општег значаја и важности за Општину Фоча, 
 

2)  ЗАХВАЛНИЦА  ОПШТИНЕ  ФОЧА: 

1.  Др  РОСАНА  ШОБАН  и  МАРТИНА  АНТИЋЕВИЋ,  за 
исказану храброст, солидарност и пожртвованост у спасавању људског 

живота, 

2.  ЗВЈЕЗДАНА  КУЛИЋ,  за исказану предузимљивост и 
креативност у предшколском образовању дјеце и очувању 

традицијских вриједности, 

3.  HELGA  FUCHS,  за исказану солидарност, спремност и посебан 
допринос у хуманитарном раду, 

4.  ОПШТА  БОЛНИЦА  „ДР  ЛАЗА  К.  ЛАЗАРЕВИЋ“  ШАБАЦ,  

за исказану солидарност у пружању здравствених услуга, 
5.  ОПШТА  БОЛНИЦА  ЛОЗНИЦА,  за исказану солидарност у 

пружању здравствених услуга, 

 
3)  НОВЧАНА  НАГРАДА  –  диплома, са новчаном наградом у 

износу од 500,00 КМ: 

1.  РАНКО  ИКОНИЋ,  за исказану храброст, солидарност и 
пожртвованост у спасавању људских живота, 

2.  ДЕЈАН  СТАНКОВИЋ,  за изузетне резултате у области 

образовања, 
3.  ВЛАДИМИР  МИЛАНОВИЋ,  за посебан допринос у области 

умјетничког рада и стваралаштва, 

4.  РАДОМИР  ВРЕЋО  И  РАДА  ВРЕЋО,  за исказану храброст и 
пожртвованост у спасавању људског живота, 

5.  ИСИДОРА  АРСЕНОВИЋ,  најбољи студент из општине Фоче за 

успјех остварен током студија за академску 2019/2020. годину, 
6.  ЈЕЛЕНА  КВОЧКА,  најбољи студент Медицинског факултета 

Фоча за академску 2019/2020. годину, 

7.  ДАРКО  КРСМАН,  најбољи студент Православног богословског 
факултета „Свети Василије Острошки“ Фоча за академску 2019/2020. 

годину, 

8. ЂОРЂЕ  МИЛАНОВИЋ, ученик генерације Јавне установе 
Средњошколски центар Фоча за школску 2019/2020. годину, 

9.  НИКОЛА  ГАВРИЋ,  ученик генерације Средње православне 

богословије „Светог Петра Дабробосанског“ Фоча за школску 
2019/2020. годину, 

10.  РАСТКО  СТАНКОВИЋ,  најбољи ученик Јавне установе 

Основна школа „Свети Сава“ Фоча за школску 2019/2020. годину, 

11.  ЈОВАН  ОБРЕНОВИЋ,  најбољи ученик Јавне установе Основна 

школа „Веселин Маслеша“ Фоча за школску 2019/2020. годину, 

12.  АНА  МАРИЈА  ИВАНОВИЋ,  најбољи ученик Јавне установе 
Основна музичка школа Фоча за школску 2019/2020. годину. 

 

II 
1)  Награде и признања из тачке I ове одлуке израђују се у складу са 

одредбама из Одлуке о утврђивању награда и признања Општине Фоча 

којим се регулишу питања облика, формата и садржине појединих 
награда и признања. 

2) Награде и признања уручују се добитницима из тачке I ове одлуке 

на свечаној сједници Скупштине Општине Фоча, која се организује и 
одржава поводом обиљежавања 9. маја, Дана Општине Фоча, на начин 

и у поступку у складу са Одлуком о утврђивању награда и признања 

Општине Фоча. 
III 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

Број:  01-022-58/21                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 29.4.2021. године                                СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                              Срђан  Драшковић, с.р.     

 

2.  
 

На основу члана 39. став 2. тачка 4) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 38. 

став 2. тачка 4) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча („Службени 

гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. Пословника 

Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 

14/17), након разматрања Извјештаја Начелника Општине Фоча о 

реализацији потрошње буџетске резерве за 2020. годину, у оквиру 
тачке 3. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Петој редовној 

сједници, дана 29.4.2021. године,  д о н о с и   

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Начелника Општине 
Фоча о трошењу буџетске резерве из Буџета Општине Фоча у 2020. 

години. 

2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 

Број:  01-022-59/21                                                   ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       
Фоча, 29.4.2021. године                                 СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                              Срђан  Драшковић, с.р.   

 

3.  
 

На основу члана 39. став 2. тачка 31) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 38. 

став 2. тачка 31) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча 

(„Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. 
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 

Фоча“, број 14/17), након разматрања Извјештаја Начелника Општине 

Фоча о раду у органима предузећа која обављају комуналне 
дјелатности за 2020. годину, у оквиру тачке 5. дневног реда, 

Скупштина Општине Фоча, на Петој редовној сједници, дана 

29.4.2022. године,  д о н о с и   
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Начелника Општине 
Фоча о раду у органима предузећа која обављају комуналне 

дјелатности за 2020. годину. 
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2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 

Број:  01-022-60/21                                                   ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       

Фоча, 29.4.2021. године                                 СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                             Срђан  Драшковић, с.р.   

 

4.  

 

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

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 38. 
став 2. тачка 2) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча („Службени 

гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. Пословника 

Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 
14/17), након разматрања Извјештаја о реализацији Програма уређења 

грађевинског земљишта за 2020. годину, у оквиру тачке 6. дневног 

реда, Скупштина Општине Фоча, на Петој редовној сједници, дана 
29.4.2022. године,  д о н о с и   

 

З А К Љ У Ч А К  

 

1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о реализацији 

Програма уређења грађевинског земљишта за 2020. годину. 
2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број:  01-022-61/21                                               ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       

Фоча, 29.4.2021. године                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                           Срђан  Драшковић, с.р.   

 

5. 

 

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

став 2. тачка 2) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча („Службени 

гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. Пословника 
Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 

14/17), након разматрања Извјештаја о реализацији Програма 

заједничке комуналне потрошње за 2020. годину, у оквиру тачке 7. 
дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Петој редовној сједници, 

дана 29.4.2022. године,  д о н о с и   

 

З А К Љ У Ч А К  

 

1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о утрошку средстава 
заједничке комуналне потрошње за 2020. годину. 

2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

Број:  01-022-62/21                                                 ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       

Фоча, 29.4.2021. године                                СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                             Срђан  Драшковић, с.р.  

 

6.  

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

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 38. 

став 2. тачка 2) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча („Службени 
гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. Пословника 

Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 

14/17), након разматрања Извјештаја о реализацији Програма уређења 
локалних и некатегорисаних путева за 2020. годину, у оквиру тачке 8. 

дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Петој редовној сједници, 

дана 29.4.2022. године,  д о н о с и   

 

З А К Љ У Ч А К  

 
1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о реализацији 

Програма уређења локалних и некатегорисаних путева за 2020. годину. 

2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 

Број:  01-022-63/21                                               ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       
Фоча, 29.4.2021. године                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                           Срђан  Драшковић, с.р.   

 

              
 

 

 

7.  

 

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

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 38. 

став 2. тачка 2) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча („Службени 

гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. Пословника 

Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 
14/17), након разматрања Извјештаја о реализацији Програма утрошка 

средстава од шумских сортимената за 2020. годину, у оквиру тачке 9. 

дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Петој редовној сједници, 
дана 29.4.2022. године,  д о н о с и   

 

З А К Љ У Ч А К  

 

1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о утрошку 

намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских 
сортимената у 2020. години.  

2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

Број:  01-022-64/21                                                ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       

Фоча, 29.4.2021. године                               СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                            Срђан  Драшковић, с.р.    

8. 

 

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

став 2. тачка 2) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча („Службени 

гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. Пословника 
Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 

14/17), након разматрања Извјештаја о реализацији Програма утрошка 

средстава од концесионих накнада за 2020. годину, у оквиру тачке 10. 
дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Петој редовној сједници, 

дана 29.4.2022. године,  д о н о с и   

 

З А К Љ У Ч А К  

 

1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о утрошку средстава 
од концесионих накнада за 2020. годину.  

2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

Број:  01-022-65/21                                               ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       

Фоча, 29.4.2021. године                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                            Срђан  Драшковић, с.р.   

9. 

 

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

став 2. тачка 2) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча („Службени 

гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. Пословника 
Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 

14/17), након разматрања Извјештаја о реализацији Програма утрошка 

средстава од водних накнада за 2020. годину, у оквиру тачке 11. 
дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Петој редовној сједници, 

дана 29.4.2022. године,  д о н о с и   

 

З А К Љ У Ч А К  

 

1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о утрошку средстава 
од водних накнада за 2020. годину.  

2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

Број:  01-022-66/21                                               ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       

Фоча, 29.4.2021. године                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                            Срђан  Драшковић, с.р.   

 

10. 

 
На основу члана 39. став 2. тачка 23) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 38. 

став 2. тачка 29) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча 
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. 

Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 

Фоча“, број 14/17), након разматрања Извјештаја о раду Одбора за 
жалбе Општинске управе Општине Фоча за 2020. годину, у оквиру 

тачке 12. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Петој редовној 

сједници, дана 29.4.2022. године,  д о н о с и   
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З А К Љ У Ч А К 

 

1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о раду Одбора за 

жалбе Општинске управе Општине Фоча за 2020. годину.  

2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број:  01-022-67/21                                               ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       

Фоча, 29.4.2021. године                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                           Срђан  Драшковић, с.р.   

 

11. 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 23) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 38. 

став 2. тачка 29) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча 

(„Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. 
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 

Фоча“, број 14/17), након разматрања Извјештаја о раду и пословању 

Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за 2020. годину, у 
оквиру тачке 20. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Петој 

редовној сједници, дана 29.4.2022. године,  д о н о с и   

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.  Скупштина Општине Фоча није усвојила Извјештај о раду и 
пословању Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча у 

периоду од 01.01. – 31.12.2020. године. 

2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 

Број:  01-022-68/21                                                   ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       
Фоча, 29.4.2021. године                                 СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                              Срђан  Драшковић, с.р.   

 

12.  

 

На основу члана 39. став 2. тачка 23) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 38. 
став 2. тачка 29) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча 

(„Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. 

Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 
Фоча“, број 14/17), након разматрања Извјештаја о раду и пословању 

Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за 2020. годину, у 

оквиру тачке 20. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Петој 
редовној сједници, дана 29.4.2022. године,  д о н о с и   

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.  Скупштина Општине Фоча позива надлежне истражне органе да 

остваре увид у рад и финансијско пословање Јавне здравствене 
установе „Апотека Фоча“ Фоча, са почетком од 2009. године, ради 

утврђивања стварног чињеничног стања и постојања евентуалне 

одговорности. 
2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број:  01-022-69/21                                                ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       

Фоча, 29.4.2021. године                               СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                            Срђан  Драшковић, с.р.   

 

13.  

 

На основу члана 39. став 2. тачка 23) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 38. 

став 2. тачка 29) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча 

(„Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. 
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 

Фоча“, број 14/17), након разматрања Извјештаја о раду и пословању 

Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за 2020. годину, у 
оквиру тачке 20. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Петој 

редовној сједници, дана 29.4.2022. године,  д о н о с и   

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина Општине Фоча пружа пуну подршку органима Јавне 
здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча и Начелнику Општине 

Фоча да предузму све радње и активности на изради репрограма 

обавеза и проналажењу стратешких партнера, ради изналажења 

могућих рјешења у вези санације финансијског стања и пословања 
Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча. 

2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 

Број:  01-022-70/21                                                  ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       

Фоча, 29.4.2021. године                                СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                              Срђан  Драшковић, с.р.   

 

14.  

 
На основу члана 39. став 2. тачка 23) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 38. 

став 2. тачка 29) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча 
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. 

Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 

Фоча“, број 14/17), након разматрања Извјештаја о раду и пословању 
Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за 2020. годину, у 

оквиру тачке 20. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Петој 

редовној сједници, дана 29.4.2022. године,  д о н о с и   
 

З А К Љ У Ч А К 

 
1.  Скупштина Општине Фоча образује Анкетни одбор у саставу:  

1)  Радмил Марић, одборник, предсједник, 

2)  Душан Бодирога, одборник, члан, 
3)  Немања Лазовић, одборник, члан, 

4)  Мирослав Матовић, одборник, члан, 

5)  Крсто Ивановић, одборник, члан, 
6)  Драгица Кулић, општински службеник, члан и  

7)  Драган Ивановић, општински службеник, члан.  

 
2.  Задатак Анкетног одбора је да прати радње и активности 

надлежних органа у вези санирања финансијског стања и пословања 

Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча и о томе извјештава 
Скупштину Општине Фоча, у складу са Пословником Скупштине 

Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17). 

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

 

Број:  01-022-71/21                                                   ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       
Фоча, 29.4.2021. године                                 СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                               Срђан  Драшковић, с.р.   

     

15.  
 

На основу члана 39. став 2. тачка 23) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 38. 

став 2. тачка 29) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча 
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. 

Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 

Фоча“, број 14/17), након разматрања Информације о стању у области 
рјешавања депоније отпада, у оквиру тачке 24. дневног реда, 

Скупштина Општине Фоча, на Петој редовној сједници, дана 

29.4.2022. године,  д о н о с и   
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.  Проширује се локација за изградњу будуће санитарне депоније на 

локацији Филиповићи, на подручју Мјесне заједнице Устиколина, 

општина Фоча, како је то било утврђено Закључком Скупштине 
Општине Фоча, број: 01-022-78/19 од 31.7.2019. године („Службени 

гласник Општине Фоча“, број 8/19), те се поред дијела парцеле 

означене као к.ч. број: 958, к.о. Филиповићи, додаје и дио парцеле 
означене као дио к.ч. број: 1456, к.о. Филиповићи.   

2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.   
 

Број:  01-022-72/21                                            ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       

Фоча, 29.4.2021. године                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                          Срђан  Драшковић, с.р.   

 

16.  
 

На основу члана 2.12 став 6. Изборног закона Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 

25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 

37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), члана 39. став 2. тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 9. став 1. Упутства о утврђивању 

квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова 
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изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 29/18 и 36/19) и члана 

38. став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча („Службени гласник 

Општине Фоча“, број 8/17), у предмету одлучивања о разрјешењу 

члана Општинске изборне комисије Фоча по основу истека мандата, 

Скупштина Општине Фоча, на Петој редовној сједници, дана 

29.4.2021. године,  д о н о с и   
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О  РАЗРЈЕШЕЊУ  ЧЛАНА  

ОПШТИНСКЕ  ИЗБОРНЕ  КОМИСИЈЕ  ФОЧА  

 

1.  БРАНИМИР  РАДОВИЋ, дипломирани правник, ЈМБ 
1809963131531, разрјешава се дужности члана и предсједника 

Општинске изборне комисије Фоча, по основу истека мандата.  

2.  Сагласност на разрјешење из тачке 1. овог рјешења даје 
Централна изборна комисија Босне и Херцеговине. 

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
У члану 2.12 став 6. Изборног закона Босне и Херцеговине 

предвиђено је да чланове општинске изборне комисије разрјешава 

скупштина општине, уз сагласност Централне изборне комисије Босне 

и Херцеговине.  

У члану 9. став 1. Упутства о утврђивању квалификација, броја, 
именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне 

изборне јединице у Босни и Херцеговини предвиђено је да мандат 

члана изборне комисије траје седам година и тече од дана давања 
сагласности Централне изборне комисије Босне и Херцеговине на 

одлуку о именовању члана изборне комисије донесену од стране 

надлежног органа. 
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 општине, односно Скупштине Општине Фоча за 
одлучивање о питањима избора и именовања, као и разрјешења лица 

из дјелокруга своје надлежности.  

Бранимир Радовић, дипломирани правник, именован је рјешењем 
Скупштине Општине Фоча, број: 01-111-28/13 од 30.5.2013. године, за 

члана Општинске изборне комисије Фоча, на мандатни период у 

трајању од седам година.  
На истој сједници, рјешењем Скупштине Општине Фоча, број: 01-

111-29/13 од 30.5.2013. године, Бранимир Радовић је именован за 

предсједника Општинске изборне комисије Фоча.  

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је Рјешењем, 

број: 06-1-07-1-886/12 од 23.08.2012. године, дала сагласност за 

предметно именовање. 
Скупштина Општине Фоча је предузела одговарајуће радње и 

активности да се Бранимир Радовић разријеши дужности члана и 

предсједника Општинске изборне комисије Фоча по основу истека 
мандата, чиме се стварају услови за избор и именовање члана 

Општинске изборне комисије Фоча у новом мандату, након претходно 

спроведеног поступка оглашавања предметне позиције.    
Скупштина Општине Фоча је, на Трећој редовној сједници, дана 

26.2.2021. године, донијела Одлуку о објављивању јавног огласа за 

избор и именовање једног члана Општинске изборне комисије Фоча 
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 4/21). На истој сједници, 

Скупштина Општине Фоча је донијела Рјешење о именовању Комисије 

за спровођење јавног огласа за избор и именовање једног члана 
Општинске изборне комисије Фоча, број: 01-111-61/21 од 26.2.2021. 

године.  

Комисија за избор и именовање је у свом Извјештају, број: 01-111-
19-4/21 од 27.4.2021. године, констатовала чињеницу да су спроведене 

потребне радње и активности на оглашавању предметне позиције, као 

и да је конкурсна комисија спровела процедуру избора кандидата по 
јавном огласу, с приједлогом да се Бранимир Радовић разријеши 

дужности члана и предсједника Општинске изборне комисије Фоча, 

који је достављен Скупштини Општине Фоча на надлежност и 
одлучивање. 

Скупштина Општине Фоча је на Петој редовној сједници, дана 

29.4.2021. године, у оквиру тачке 14.1) дневног реда, разматрала 
питање разрјешења једног члана Општинске изборне комисије Фоча по 

основу истека мандата.     
Након констатовања свих релевантних чињеница о истеку мандата, 

на основу члана 2.12 став 6. Изборног закона Босне и Херцеговине, 

члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи, члана 9. став 
1. Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању и 

разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне изборне 

јединице у Босни и Херцеговини и члана 38. став 2. тачка 27) Статута 

Општине Фоча, као прописа који регулишу питања избора и 
именовања, односно разрјешења чланова општинске изборне комисије, 

као и законских и статутарних овлашћења и надлежности Скупштине 

Општине Фоча да именује и разрјешава лица у органима, установама и 

радним тијелима из дјелокруга своје надлежности, одлучено је као у 

диспозитиву овог рјешења. 

 

Упутство  о  правном  лијеку  
Против овог рјешења није дозвољена жалба.  

Ово рјешење постаје коначно давањем сагласности од стране 
Централне изборне комисије Босне и Херцеговине.  

 

Број:  01-111-69/21                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
Фоча, 29.4.2021. године                               СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                             Срђан  Драшковић, с.р.    

 

17.  
 

На основу члана 2.4 став 1, члана 2.12 ст. 4. и 5. и члана 2.14 став 1. 

Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 
52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 

31/16 и 41/20), члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 

36/19), члана 7. тачка д), члана 9. став 1. Упутства о утврђивању 

квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова 

изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 29/18 и 36/19) и члана 

38. став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча („Службени гласник 

Општине Фоча“, број 8/17), сходно Одлуци о објављивању јавног 
огласа за избор и именовање једног члана Општинске изборне 

комисије Фоча, број: 01-022-13/21 од 26.2.2021. године („Службени 

гласник Општине Фоча“, број 4/21), након спроведеног поступка по 
Јавном огласу за избор и именовање једног члана Општинске изборне 

комисије Фоча, број: 01-111-65/21 од 10.3.2021. године, у предмету 
одлучивања о именовању једног члана Општинске изборне комисије 

Фоча, Скупштина Општине Фоча, на Петој редовној сједници, дана 

29.4.2021. године,  д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е   

О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА   

ОПШТИНСКЕ  ИЗБОРНЕ  КОМИСИЈЕ  ФОЧА   

 

1.  БРАНИМИР  РАДОВИЋ, дипломирани правник, ЈМБ 
1809963131531, именује се за члана Општинске изборне комисије 

Фоча. 

2.  Мандат именованог члана Општинске изборне комисије Фоча 
одређује се у трајању од седам година, који тече од дана давања 

сагласности Централне изборне комисије Босне и Херцеговине на 

именовање по овом рјешењу. 
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинска изборна комисија Фоча има пет чланова, који се, у 
складу са чланом 2.4 став 1. Изборног закона Босне и Херцеговине, 

именују на мандат у трајању од седам година. 

У члану 2.12 став 5. Изборног закона Босне и Херцеговине 
предвиђено је да чланове општинске изборне комисије именује 

скупштина општине, уз сагласност Централне изборне комисије Босне 

и Херцеговине, на основу јавног огласа по процедури коју утврђује 
Централна изборна комисија Босне и Херцеговине посебним 

прописом. 

У члану 2.14 став 1. Изборног закона предвиђено је да је састав 

изборне комисије мултиетничан, тако да одражава заступљеност 

конститутивних народа, укључујући и остале, водећи рачуна о 

посљедњем попису становништва спроведеном на државном нивоу.  
У члану 7. тачка д) и члану 9. став 1. Упутства о утврђивању 

квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова 

изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини 
предвиђено је да надлежни орган, цијенећи положај кандидата на ранг 

– листи, доноси одлуку о именовању чланова изборне комисије, 

односно да мандат члана изборне комисије траје седам година и тече 
од дана давања сагласности Централне изборне комисије Босне и 

Херцеговине на одлуку о именовању члана изборне комисије донесену 

од стране надлежног органа. 
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 општине, односно Скупштине Општине Фоча за 
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одлучивање о питањима избора и именовања из дјелокруга њене 
надлежности. 

По истеку мандата једном члану Општинске изборне комисије Фоча, 

Скупштина Општине Фоча је предузела одговарајуће радње и 

активности за разрјешење и избор и именовање члана Општинске 

изборне комисије Фоча у новом мандату, након претходно спроведеног 

поступка оглашавања предметне позиције.    
Скупштина Општине Фоча је, на Трећој редовној сједници, дана 

26.2.2021. године, донијела Одлуку о објављивању јавног огласа за 

избор и именовање једног члана Општинске изборне комисије Фоча, 
број: 01-022-13/21 од 26.2.2021. године, као и Рјешење о именовању 

Комисије за спровођење јавног огласа за избор и именовање једног 

члана Општинске изборне комисије Фоча, број: 01-111-61/21 од 
26.2.2021. године („Службени гласник Општине Фоча, број 4/21). 

У реализацији наведене одлуке, Скупштина Општине Фоча је 

расписала Јавни оглас за избор и именовање једног члана Општинске 
изборне комисије Фоча, број: 01-111-65/19 од 10.3.2021. године, који је 

објављен у огласном дијелу „Службеног гласника Републике Српске“ 

и дневних новина „Глас Српске“.  
У складу са пренијетим овлашћењима, конкурсна комисија је 

спровела поступак јавне конкуренције кандидата по Јавном огласу, на 

који су достављене три пријаве. Конкурсна комисија је извршила 
оцјену комплетности достављених пријава, састављање листе са 

избором пријављених кандидата који испуњавају критеријуме и услове 

Јавног огласа, интервју са кандидатима, након чега је утврдила Ранг 

листу кандидата за именовање једног члана Општинске изборне 

комисије Фоча, од 20.4.2021. године, са два предложена кандидата, 
коју је доставила Скупштини Општине Фоча на надлежност и 

одлучивање.  

Скупштина Општине Фоча је на Петој редовној сједници, дана 
29.4.2021. године, у оквиру тачке 14.2) дневног реда, разматрала 

питање избора и именовања једног члана Општинске изборне комисије 

Фоча.  
Поступајући у складу са препорукама Централне изборне комисије 

Босне и Херцеговине, полазећи од заступљености конститутивних 

народа према посљедњем попису становништва у Босни и 
Херцеговини, као и равноправе заступљености полова, након 

констатовања свих релевантних чињеница, као и изјашњавања 

Скупштине Општине Фоча о првом приједложеном кандидату са 
утврђене Ранг листе, Скупштина Општине Фоча је именовала 

Бранимира Радовића, дипломираног правника, из реда српског народа, 

за члана Општинске изборне комисије Фоча.  
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из 

члана 2.4 став 1, члана 2.12 ст. 4. и 5. и члана 2.14 став 1. Изборног 

закона Босне и Херцеговине, члана 39. став 2. тачка 21) Закона о 

локалној самоуправи, члана 7. тачка д) и члана 9. став 1. Упутства о 

утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци 

чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и 
Херцеговини и члана 38. став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча, као 

прописа који регулишу питања избора и именовања чланова 

општинске изборне комисије, као и законских и статутарних 
овлашћења и надлежности Скупштине Општине Фоча да врши 

именовање из дјелокруга своје надлежности, одлучено је као у 

диспозитиву овог рјешења. 
 

Упутство  о  правном  лијеку  
Против овог рјешења није дозвољена жалба.  
Ово рјешење постаје коначно давањем сагласности од стране 

Централне изборне комисије Босне и Херцеговине.  

 
Број:  01-111-70/21                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 29.4.2021. године                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                           Срђан  Драшковић, с.р.    
 

18.  
 

На основу члана 2.12 став 8. Изборног закона Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 

25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 
37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), члана 39. став 2. тачка 21) 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 38. став 2. тачка 27) Статута 
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), у 

предмету одлучивања о именовању предсједника Општинске изборне 
комисије Фоча, Скупштина Општине Фоча, на Петој редовној 

сједници, дана 29.4.2021. године,  д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е   

О  ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЈЕДНИКА    

ОПШТИНСКЕ  ИЗБОРНЕ  КОМИСИЈЕ  ФОЧА   

1.  ВИДЕ  ВУКОВИЋ, дипломирани правник, именује се за 
предсједника Општинске изборне комисије Фоча. 

2.  Именовање из тачке 1. овог рјешења врши се из реда именованих 

чланова Општинске изборне комисије Фоча, на вријеме текућег 

мандата члана Општинске изборне комисије Фоча, који тече од дана 

давања сагласности Централне изборне комисије Босне и Херцеговине 

на именовање по овом рјешењу.  
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинска изборна комисија Фоча има пет чланова, који се, у 
складу са чланом 2.4 став 1. Изборног закона Босне и Херцеговине, 

именују на мандат у трајању од седам година. 

У члану 2.12 став 8. Изборног закона Босне и Херцеговине 
предвиђено је да скупштина општине именује предсједника општинске 

изборне комисије из реда именованих чланова општинске изборне 

комисије, уз сагласност Централне изборне комисије Босне и 
Херцеговине.  

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 општине, односно Скупштине Општине Фоча за 

одлучивање о питањима избора и именовања из дјелокруга њене 

надлежности. 

По истеку мандата члану и предсједнику Општинске изборне 

комисије Фоча, Скупштина Општине Фоча је предузела одговарајуће 
радње и активности за разрјешење и избор и именовање једног члана и 

предсједника Општинске изборне комисије Фоча у новом мандату, 

након претходно спроведеног поступка оглашавања предметне 
позиције.     

Скупштина Општине Фоча је, на Трећој редовној сједници, дана 

26.2.2021. године, донијела Одлуку о објављивању јавног огласа за 
избор и именовање једног члана Општинске изборне комисије Фоча, 

број: 01-022-13/21 од 26.2.2021. године, као и Рјешење о именовању 

Комисије за спровођење јавног огласа за избор и именовање једног 
члана Општинске изборне комисије Фоча, број: 01-111-61/21 од 

26.2.2021. године („Службени гласник Општине Фоча, број 4/21). 

У реализацији наведене одлуке, Скупштина Општине Фоча је 
расписала Јавни оглас за избор и именовање једног члана Општинске 

изборне комисије Фоча, број: 01-111-65/19 од 10.3.2021. године, који је 

објављен у огласном дијелу „Службеног гласника Републике Српске“ 
и дневних новина „Глас Српске“.  

У складу са пренијетим овлашћењима, конкурсна комисија је 

спровела поступак јавне конкуренције кандидата по Јавном огласу, на 

који су достављене три пријаве. Конкурсна комисија је извршила 

оцјену комплетности достављених пријава, састављање листе са 

избором пријављених кандидата који испуњавају критеријуме и услове 
Јавног огласа, интервју са кандидатима, након чега је утврдила Ранг 

листу кандидата за именовање једног члана Општинске изборне 

комисије Фоча, од 20.4.2021. године, са два предложена кандидата, 
коју је доставила Скупштини Општине Фоча на надлежност и 

одлучивање.  

Скупштина Општине Фоча је на Петој редовној сједници, дана 
29.4.2021. године, у оквиру тачке 14.3) дневног реда, разматрала 

питање избора и именовања предсједника Општинске изборне 

комисије Фоча. Након спроведеног поступка именовања једног члана 
Општинске изборне комисије Фоча на упражњену позицију, на 

приједлог Комисије за избор и именовање, Скупштина Општине Фоча 

је именовала Вида Вуковића за предсједника Општинске изборне 
комисије из реда именованих чланова Општинске изборне комисије 

Фоча.  

На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из 
члана 2.12 став 8. Изборног закона Босне и Херцеговине, члана 39. став 

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

Статута Општине Фоча, као прописа који регулишу питања избора и 
именовања предсједника Општинске изборне комисије Фоча, као и 

законских и статутарних овлашћења и надлежности Скупштине 

Општине Фоча да врши именовање из дјелокруга своје надлежности, 
одлучено је као у диспозитиву овог рјешења. 

 

Упутство  о  правном  лијеку  
Против овог рјешења није дозвољена жалба.  

Ово рјешење постаје коначно давањем сагласности од стране 
Централне изборне комисије Босне и Херцеговине.  

 

Број:  01-111-71/21                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
Фоча, 29.4.2021. године                                СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                               Срђан  Драшковић, с.р.    

 



 

     Broj  08 strana   6                                       SLU@BENI GLASNIK OP[TINE FO^A                                            04.05.2021. god. 

19.  
 

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 52. став 3. тачка 1) и члана 56. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 38. став 2. тачка 27) 
Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 
8/17), у предмету одлучивања о разрјешењу службеника као вршилаца 
дужности на руководећим радним мјестима Општинске управе 
Општине Фоча по основу истека мандата, Скупштина Општине Фоча, 
на Петој редовној сједници, дана 29.4.2021. године,  д о н о с и      

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О  РАЗРЈЕШЕЊУ  ВРШИОЦА  ДУЖНОСТИ   

СЕКРЕТАРА  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  

 
1.  БРАНИМИР  РАДОВИЋ, дипломирани правник, разрјешава се 

дужности вршиоца дужности секретара Скупштине Општине Фоча. 
2. Разрјешење се врши по основу истека времена на које је извршено 

именовање на позицију из тачке 1. овог рјешења.  
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

У члану 50. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе предвиђено је да скупштина 
јединице локалне самоуправе именује и разрјешава секретара 
скупштине и начелника одјељења или службе. У члану 52. став 3. 
тачка 1) овог закона предвиђено је да скупштина разрјешава дужности 
секретара скупштине у случају истека времена на које је именован. У 
члану 56. овог закона предвиђено је да се разрјешење службеника са 
руководећег радног мјеста утврђује рјешењем, које садржи одређене 
обавезне елементе, као што су рокови за разрјешење, разлози за 
разрјешење и право на жалбу. 

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 именовање и разрјешење секретара и 
начелника одјељења, у складу са законом. 

На Првој, конститутивној сједници, од 13.1.2021. године, 
Скупштина Општине Фоча је донијела Рјешење о именовању вршиоца 
дужности секретара Скупштине Општине Фоча („Службени гласник 
Општине Фоча“, број 1/21), којим је Бранимир Радовић, дипломирани 
правник, именован за вршиоца дужности секретара Скупштине 
Општине Фоча, на период у трајању од најдуже 90 дана, односно до 

завршетка поступка коначног именовања секретара Скупштине 
Општине Фоча у новом мандату, након спроведеног јавног конкурса.  

На Петој редовној сједници, од 29.4.2021. године, у оквиру тачке 15. 
дневног реда, Скупштина Општине Фоча је разматрала питање 
разрјешења службеника на руководећим радним мјестима Општинске 
управе Општине Фоча по основу истека мандата, којом приликом је, у 
оквиру подтачке 1), разматрано питање разрјешења вршиоца дужности 
секретара Скупштине Општине Фоча.  

Том приликом разматран је Приједлог Комисије за избор и 
именовање, број: 01-111-19-4/21 од 27.4.2021. године. 

Након спроведене расправе, констатовано је да је окончан поступак 
избора по Јавном конкурсу за избор и именовање секретара 
Скупштине Општине Фоча и да су се стекли услови за коначно 
именовање секретара Скупштине Општине Фоча у новом мандату, те 
се указала потреба за разрјешење вршиоца дужности секретара 
Скупштине Општине Фоча, по основу истека времена на које је 
извршено именовање. 

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 52. став 3. тачка 1) и члана 56. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и члана 38. 
став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча, као законских прописа који 
регулишу питање  разрјешења руководећих општинских службеника, 
као и законских и статутарних овлашћења и надлежности Скупштине 
Општине Фоча да врши разрјешење из дјелокруга своје надлежности, 
одлучено је као 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:  01-111-72/21                                                 ПРЕДСЈЕДНИК          

Фоча, 29.4.2021.  године                               СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ                                                   

                                                                              Срђан  Драшковић, с.р.     

 

20.  
 

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 55. став 3. тачка 1) и члана 56. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 38. став 2. тачка 27) 
Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 
8/17), у предмету одлучивања о разрјешењу службеника као вршилаца 
дужности на руководећим радним мјестима Општинске управе 
Општине Фоча по основу истека мандата, Скупштина Општине Фоча, 
на Петој редовној сједници, дана 29.4.2021. године,  д о н о с и      

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЈЕШЕЊУ  ВРШИОЦА  ДУЖНОСТИ 
НАЧЕЛНИКА  ОДЈЕЉЕЊА  ЗА  ОПШТУ  УПРАВУ 

ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА 
 
1.  ВИДЕ  ВУКОВИЋ, дипломирани правник, разрјешава се 

дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управе из 
састава Општинске управе Општине Фоча. 

2. Разрјешење се врши по основу истека времена на које је извршено 
именовање на позицију из тачке 1. овог рјешења.  

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

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

У члану 50. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе предвиђено је да скупштина 
јединице локалне самоуправе именује и разрјешава секретара 
скупштине и начелника одјељења или службе. У члану 55. став 3. 
тачка 1) овог закона предвиђено је да скупштина разрјешава дужности 
начелника одјељења или службе у случају истека времена на које је 
именован. У члану 56. овог закона предвиђено је да се разрјешење 
службеника са руководећег радног мјеста утврђује рјешењем, које 
садржи одређене обавезне елементе, као што су рокови за разрјешење, 
разлози за разрјешење и право на жалбу. 

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 именовање и разрјешење секретара и 
начелника одјељења, у складу са законом. 

На Првој, конститутивној сједници, од 13.1.2021. године, 
Скупштина Општине Фоча је донијела Рјешење о именовању вршиоца 
дужности начелника Одјељења за општу управу Општинске управе 
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 1/21), којим 
је Виде Вуковић, дипломирани правник, именован за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за општу управу из састава Општинске 
управе Општине Фоча, на период у трајању од најдуже 90 дана, 
односно до завршетка поступка коначног именовања начелника 
Одјељења за општу управу у новом мандату, након спроведеног јавног 
конкурса.  

На Петој редовној сједници, од 29.4.2021. године, у оквиру тачке 15. 
дневног реда, Скупштина Општине Фоча је разматрала питање 
разрјешења службеника на руководећим радним мјестима Општинске 
управе Општине Фоча по основу истека мандата, којом приликом је, у 
оквиру подтачке 2), разматрано питање разрјешења вршиоца дужности 
начелника Одјељења за општу управу.   

Том приликом разматран је Приједлог Комисије за избор и 
именовање, број: 01-111-19-4/21 од 27.4.2021. године. 

Након спроведене расправе, констатовано је да је окончан поступак 
избора по Јавном конкурсу за избор и именовање начелника одјељења 
у Општинској управи Општине Фоча и да су се стекли услови за 
коначно именовање начелника Одјељења за општу управу у новом 
мандату, те се указала потреба за разрјешење вршиоца дужности 
начелника Одјељења за општу управу, по основу истека времена на 
које је извршено именовање. 

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 55. став 3. тачка 1) и члана 56. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и члана 38. 
став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча, као законских прописа који 
регулишу питање  разрјешења руководећих општинских службеника, 
као и законских и статутарних овлашћења и надлежности Скупштине 
Општине Фоча да врши разрјешење из дјелокруга своје надлежности, 
одлучено је као 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:  01-111-73/21                                               ПРЕДСЈЕДНИК          

Фоча, 29.4.2021.  године                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ                                                   

                                                                           Срђан  Драшковић, с.р.     
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21.  

 

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 55. став 3. тачка 1) и члана 56. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 38. став 2. тачка 27) 
Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 

8/17), у предмету одлучивања о разрјешењу службеника као вршилаца 

дужности на руководећим радним мјестима Општинске управе 
Општине Фоча по основу истека мандата, Скупштина Општине Фоча, 

на Петој редовној сједници, дана 29.4.2021. године,  д о н о с и      

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЈЕШЕЊУ  ВРШИОЦА  ДУЖНОСТИ 

НАЧЕЛНИКА  ОДЈЕЉЕЊА  ЗА  ФИНАНСИЈЕ   

ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА 

 

1.  ДРАГАН  ИВАНОВИЋ, дипломирани економиста, разрјешава се 
дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије из 

састава Општинске управе Општине Фоча. 

2. Разрјешење се врши по основу истека времена на које је извршено 
именовање на позицију из тачке 1. овог рјешења.  

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

У члану 50. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе предвиђено је да скупштина 
јединице локалне самоуправе именује и разрјешава секретара 

скупштине и начелника одјељења или службе. У члану 55. став 3. 

тачка 1) овог закона предвиђено је да скупштина разрјешава дужности 
начелника одјељења или службе у случају истека времена на које је 

именован. У члану 56. овог закона предвиђено је да се разрјешење 

службеника са руководећег радног мјеста утврђује рјешењем, које 
садржи одређене обавезне елементе, као што су рокови за разрјешење, 

разлози за разрјешење и право на жалбу. 

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 именовање и разрјешење секретара и 
начелника одјељења, у складу са законом. 

На Првој, конститутивној сједници, од 13.1.2021. године, 

Скупштина Општине Фоча је донијела Рјешење о именовању вршиоца 

дужности начелника Одјељења за финансије Општинске управе 

Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 1/21), којим 

је Драган Ивановић, дипломирани економиста, именован за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за финансије из састава Општинске 

управе Општине Фоча, на период у трајању од најдуже 90 дана, 

односно до завршетка поступка коначног именовања начелника 
Одјељења за финансије у новом мандату, након спроведеног јавног 

конкурса.  

На Петој редовној сједници, од 29.4.2021. године, у оквиру тачке 15. 
дневног реда, Скупштина Општине Фоча је разматрала питање 

разрјешења службеника на руководећим радним мјестима Општинске 

управе Општине Фоча по основу истека мандата, којом приликом је, у 
оквиру подтачке 3), разматрано питање разрјешења вршиоца дужности 

начелника Одјељења за финансије.   

Том приликом разматран је Приједлог Комисије за избор и 
именовање, број: 01-111-19-4/21 од 27.4.2021. године. 

Након спроведене расправе, констатовано је да је окончан поступак 

избора по Јавном конкурсу за избор и именовање начелника одјељења 
у Општинској управи Општине Фоча и да су се стекли услови за 

коначно именовање начелника Одјељења за финансије у новом 

мандату, те се указала потреба за разрјешење вршиоца дужности 
начелника Одјељења за финансије, по основу истека времена на које је 

извршено именовање. 

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 55. став 3. тачка 1) и члана 56. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и члана 38. 
став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча, као законских прописа који 

регулишу питање  разрјешења руководећих општинских службеника, 
као и законских и статутарних овлашћења и надлежности Скупштине 

Општине Фоча да врши разрјешење из дјелокруга своје надлежности, 

одлучено је као 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:  01-111-74/21                                               ПРЕДСЈЕДНИК          

Фоча, 29.4.2021.  године                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ                                                   

                                                                           Срђан  Драшковић, 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 50. 
став 1, члана 55. став 3. тачка 1) и члана 56. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 38. став 2. тачка 27) 
Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 

8/17), у предмету одлучивања о разрјешењу службеника као вршилаца 

дужности на руководећим радним мјестима Општинске управе 
Општине Фоча по основу истека мандата, Скупштина Општине Фоча, 

на Петој редовној сједници, дана 29.4.2021. године,  д о н о с и      

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЈЕШЕЊУ  ВРШИОЦА  ДУЖНОСТИ  НАЧЕЛНИКА   

ОДЈЕЉЕЊА  ЗА  ПРИВРЕДУ  И  ДРУШТВЕНЕ  

ДЈЕЛАТНОСТИ  ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА 

 

1.  ОЛИВЕРА  ЕЛЕЗ, дипломирани инжињер грађевине, разрјешава 
се дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности из састава Општинске управе Општине Фоча. 

2. Разрјешење се врши по основу истека времена на које је извршено 
именовање на позицију из тачке 1. овог рјешења.  

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
У члану 50. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе предвиђено је да скупштина 

јединице локалне самоуправе именује и разрјешава секретара 
скупштине и начелника одјељења или службе. У члану 55. став 3. 

тачка 1) овог закона предвиђено је да скупштина разрјешава дужности 

начелника одјељења или службе у случају истека времена на које је 
именован. У члану 56. овог закона предвиђено је да се разрјешење 

службеника са руководећег радног мјеста утврђује рјешењем, које 

садржи одређене обавезне елементе, као што су рокови за разрјешење, 

разлози за разрјешење и право на жалбу. 

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 именовање и разрјешење секретара и 
начелника одјељења, у складу са законом. 

На Првој, конститутивној сједници, од 13.1.2021. године, 

Скупштина Општине Фоча је донијела Рјешење о именовању вршиоца 
дужности начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 

Општинске управе Општине Фоча („Службени гласник Општине 

Фоча“, број 1/21), којим је Оливера Елез, дипломирани инжињер 
грађевине, именована за вршиоца дужности начелника Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности из састава Општинске управе 

Општине Фоча, на период у трајању од најдуже 90 дана, односно до 
завршетка поступка коначног именовања начелника Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности у новом мандату, након 

спроведеног јавног конкурса.  
На Петој редовној сједници, од 29.4.2021. године, у оквиру тачке 15. 

дневног реда, Скупштина Општине Фоча је разматрала питање 

разрјешења службеника на руководећим радним мјестима Општинске 
управе Општине Фоча по основу истека мандата, којом приликом је, у 

оквиру подтачке 4), разматрано питање разрјешења вршиоца дужности 

начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности. 
Том приликом разматран је Приједлог Комисије за избор и 

именовање, број: 01-111-19-4/21 од 27.4.2021. године. 

Након спроведене расправе, констатовано је да је окончан поступак 
избора по Јавном конкурсу за избор и именовање начелника одјељења 

у Општинској управи Општине Фоча и да су се стекли услови за 

коначно именовање начелника Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности у новом мандату, те се указала потреба за разрјешење 

вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности, по основу истека времена на које је извршено именовање. 
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 55. став 3. тачка 1) и члана 56. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и члана 38. 
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став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча, као законских прописа који 
регулишу питање  разрјешења руководећих општинских службеника, 

као и законских и статутарних овлашћења и надлежности Скупштине 

Општине Фоча да врши разрјешење из дјелокруга своје надлежности, 

одлучено је као 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:  01-111-75/21                                                ПРЕДСЈЕДНИК          

Фоча, 29.4.2021.  године                             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ                                                   

                                                                            Срђан  Драшковић, 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 50. 

став 1, члана 55. став 3. тачка 1) и члана 56. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 38. став 2. тачка 27) 

Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 
8/17), у предмету одлучивања о разрјешењу службеника као вршилаца 

дужности на руководећим радним мјестима Општинске управе 

Општине Фоча по основу истека мандата, Скупштина Општине Фоча, 
на Петој редовној сједници, дана 29.4.2021. године,  д о н о с и      

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЈЕШЕЊУ  ВРШИОЦА  ДУЖНОСТИ   

НАЧЕЛНИКА  ОДЈЕЉЕЊА  ЗА  ПРОСТОРНО  УРЕЂЕЊЕ   

И  СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ  ПОСЛОВЕ  

ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА 

 

1.  РАНКО  ПОПОВИЋ, дипломирани инжињер архитектуре, 
разрјешава се дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за 

просторно уређење и стамбено – комуналне послове из састава 

Општинске управе Општине Фоча. 
2. Разрјешење се врши по основу истека времена на које је извршено 

именовање на позицију из тачке 1. овог рјешења.  

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

У члану 50. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе предвиђено је да скупштина 
јединице локалне самоуправе именује и разрјешава секретара 

скупштине и начелника одјељења или службе. У члану 55. став 3. 
тачка 1) овог закона предвиђено је да скупштина разрјешава дужности 

начелника одјељења или службе у случају истека времена на које је 

именован. У члану 56. овог закона предвиђено је да се разрјешење 
службеника са руководећег радног мјеста утврђује рјешењем, које 

садржи одређене обавезне елементе, као што су рокови за разрјешење, 

разлози за разрјешење и право на жалбу. 
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 именовање и разрјешење секретара и 

начелника одјељења, у складу са законом. 

На Првој, конститутивној сједници, од 13.1.2021. године, 
Скупштина Општине Фоча је донијела Рјешење о именовању вршиоца 

дужности начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено – 

комуналне послове Општинске управе Општине Фоча („Службени 
гласник Општине Фоча“, број 1/21), којим је Ранко Поповић, 

дипломирани инжињер архитектуре, именован за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне 
послове из састава Општинске управе Општине Фоча, на период у 

трајању од најдуже 90 дана, односно до завршетка поступка коначног 

именовања начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено – 
комуналне послове у новом мандату, након спроведеног јавног 

конкурса.  

На Петој редовној сједници, од 29.4.2021. године, у оквиру тачке 15. 
дневног реда, Скупштина Општине Фоча је разматрала питање 

разрјешења службеника на руководећим радним мјестима Општинске 

управе Општине Фоча по основу истека мандата, којом приликом је, у 
оквиру подтачке 5), разматрано питање разрјешења вршиоца дужности 

начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове. 

Том приликом разматран је Приједлог Комисије за избор и 
именовање, број: 01-111-19-4/21 од 27.4.2021. године. 

Након спроведене расправе, констатовано је да је окончан поступак 

избора по Јавном конкурсу за избор и именовање начелника одјељења 

у Општинској управи Општине Фоча и да су се стекли услови за 

коначно именовање начелника Одјељења за просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове у новом мандату, те се указала потреба 
за разрјешење вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно 

уређење и стамбено – комуналне послове, по основу истека времена на 

које је извршено именовање. 
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 55. став 3. тачка 1) и члана 56. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и члана 38. 

став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча, као законских прописа који 

регулишу питање  разрјешења руководећих општинских службеника, 
као и законских и статутарних овлашћења и надлежности Скупштине 

Општине Фоча да врши разрјешење из дјелокруга своје надлежности, 

одлучено је као 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:  01-111-76/21                                                ПРЕДСЈЕДНИК          

Фоча, 29.4.2021.  године                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ                                                   

                                                                              Срђан  Драшковић, с.р.     

 

24.  

 

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 55. став 3. тачка 1) и члана 56. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 38. став 2. тачка 27) 

Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 

8/17), у предмету одлучивања о разрјешењу службеника као вршилаца 
дужности на руководећим радним мјестима Општинске управе 

Општине Фоча по основу истека мандата, Скупштина Општине Фоча, 

на Петој редовној сједници, дана 29.4.2021. године,  д о н о с и      
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЈЕШЕЊУ  ВРШИОЦА  ДУЖНОСТИ  НАЧЕЛНИКА   

ОДЈЕЉЕЊА  ЗА  ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  

И  КОМУНАЛНУ  ПОЛИЦИЈУ  

ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА 

 

1.  МЛАДЕН  ПИПОВИЋ, дипломирани инжињер пољопривреде, 
разрјешава се дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за 

инспекцијске послове и комуналну полицију из састава Општинске 

управе Општине Фоча. 
2. Разрјешење се врши по основу истека времена на које је извршено 

именовање на позицију из тачке 1. овог рјешења.  

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

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

У члану 50. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе предвиђено је да скупштина 
јединице локалне самоуправе именује и разрјешава секретара 

скупштине и начелника одјељења или службе. У члану 55. став 3. 

тачка 1) овог закона предвиђено је да скупштина разрјешава дужности 
начелника одјељења или службе у случају истека времена на које је 

именован. У члану 56. овог закона предвиђено је да се разрјешење 

службеника са руководећег радног мјеста утврђује рјешењем, које 
садржи одређене обавезне елементе, као што су рокови за разрјешење, 

разлози за разрјешење и право на жалбу. 

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 именовање и разрјешење секретара и 
начелника одјељења, у складу са законом. 

На Првој, конститутивној сједници, од 13.1.2021. године, 

Скупштина Општине Фоча је донијела Рјешење о именовању вршиоца 
дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну 

полицију Општинске управе Општине Фоча („Службени гласник 

Општине Фоча“, број 1/21), којим је Младен Пиповић, дипломирани 
инжињер пољопривреде, именован за вршиоца дужности начелника 



 

     Broj  08 strana   9                                       SLU@BENI GLASNIK OP[TINE FO^A                                            04.05.2021. god. 

Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију из састава 
Општинске управе Општине Фоча, на период у трајању од најдуже 90 

дана, односно до завршетка поступка коначног именовања начелника 

Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију у новом 

мандату, након спроведеног јавног конкурса.  

На Петој редовној сједници, од 29.4.2021. године, у оквиру тачке 15. 

дневног реда, Скупштина Општине Фоча је разматрала питање 
разрјешења службеника на руководећим радним мјестима Општинске 

управе Општине Фоча по основу истека мандата, којом приликом је, у 

оквиру подтачке 6), разматрано питање разрјешења вршиоца дужности 
начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију. 

Том приликом разматран је Приједлог Комисије за избор и 

именовање, број: 01-111-19-4/21 од 27.4.2021. године. 
Након спроведене расправе, констатовано је да је окончан поступак 

избора по Јавном конкурсу за избор и именовање начелника одјељења 

у Општинској управи Општине Фоча и да су се стекли услови за 
коначно именовање начелника Одјељења за инспекцијске послове и 

комуналну полицију у новом мандату, те се указала потреба за 

разрјешење вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске 
послове и комуналну полицију, по основу истека времена на које је 

извршено именовање. 

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 55. став 3. тачка 1) и члана 56. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и члана 38. 

став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча, као законских прописа који 

регулишу питање  разрјешења руководећих општинских службеника, 
као и законских и статутарних овлашћења и надлежности Скупштине 

Општине Фоча да врши разрјешење из дјелокруга своје надлежности, 

одлучено је као 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:  01-111-77/21                                                  ПРЕДСЈЕДНИК          

Фоча, 29.4.2021.  године                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ                                                   

                                                                             Срђан  Драшковић, с.р.  

    

25.  

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

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), чл. 50. и 

51, члана 52. став 1. и члана 53. став 5. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 38. став 2. тачка 27) 

Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 
8/17), сходно Одлуци о расписивању јавног конкурса за избор и 

именовање секретара Скупштине Општине Фоча, („Службени гласник 
Општине Фоча“, број 4/21), након спроведеног Јавног конкурса за 

избор и именовање секретара Скупштине Општине Фоча, број: 01-111-

64/21 од 10.3.2021. године, у предмету одлучивања о избору и 
именовању секретара Скупштине Општине Фоча, Скупштина 

Општине Фоча, на Петој редовној сједници, дана 29.4.2021. године,   

д о н о с и   

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О  ИМЕНОВАЊУ  СЕКРЕТАРА   

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  

 

1.  БРАНИМИР  РАДОВИЋ, дипломирани правник, службеник 

Општинске управе Општине Фоча, именује се за секретара Скупштине 
Општине Фоча. 

2. Именовање се врши на вријеме трајања мандата сазива 

Скупштине Општине Фоча која је извршила ово именовање. 
3.  Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

У чл. 50, 51, 52. и 53. Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе предвиђено је да скупштина 

јединице локалне самоуправе именује и разрјешава секретара 
скупштине, након спроведеног јавног конкурса, према утврђеним 

посебним условима за именовање, на мандат који траје до краја 
мандата сазива скупштине који је извршио именовање и у 

предвиђеним роковима.  

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 именовање и разрјешење секретара 
Скупштине Општине Фоча, у складу са законом. 

На Трећој редовној сједници, од 26.2.2021. године, Скупштина 
Општине Фоча је донијела Одлуку о расписивању јавног конкурса за 
избор и именовање секретара Скупштине Општине Фоча („Службени 
гласник Општине Фоча“, број 4/21), којом је предвиђен поступак 
избора и именовања секретара Скупштине Општине Фоча на 
упражњену позицију путем јавног конкурса.  

У складу са наведеном Одлуком, расписан је Јавни конкурс за избор 
и именовање секретара Скупштине Општине Фоча, број: 01-111-64/21 
од 10.3.2021. године, који је објављен у огласном дијелу дневних 
новина „Глас Српске“ и „Службеног гласника Републике Српске“. 

Рјешењем о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за 
избор и именовање секретара Скупштине Општине Фоча („Службени 
гласник Општине Фоча“, број 4/21), Скупштина Општине Фоча је 
именовала Комисију за избор, која је, у складу са пренијетим 
овлашћењима за спровођење Јавног конкурса, извршила оцјену 
комплетности приспјелих пријава, разматрање пријава, саставила 
листу и обавила интервју са кандидатима који испуњавају услове 
Јавног конкурса, а затим утврдила Ранг листу са најбољим 
кандидатима за избор и именовање секретара Скупштине Општине 
Фоча, у складу са утврђеним критеријумима и условима за избор и 
именовање, која је достављена Скупштини Општине Фоча на 
надлежност и одлучивање. 

На Петој редовној сједници Скупштине Општине Фоча од 29.4.2021. 
године, у оквиру тачке 16. дневног реда, разматрано је питање избора и 
именовања секретара Скупштине Општине Фоча на упражњену 
позицију. Том приликом разматран је извјештај Комисије за избор за 
спровођење Јавног конкурса за избор и именовање секретара 
Скупштине Општине Фоча, од 20.4.2021. године, са Ранг – листом 
предложених кандидата, у којем је констатовано да се на Јавни 
конкурс пријавио један кандидат, са благовременом пријавом и 
комплетном документацијом, са приједлогом да се на упражњену 
позицију 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, чл. 50. и 51, 
члана 52. став 1. и члана 53. став 5. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и члана 38. 
став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча, као законских прописа који 
регулишу питање именовања руководећих општинских службеника, 
као и статутарних овлашћења и надлежности Скупштине Општине 
Фоча у вези именовања и разрјешења, у предмету одлучивања о 
именовању секретара Скупштине Општине Фоча, одлучено је као 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 
достављања Рјешења.  

 
Број:  01-111-78/21                                            ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       
Фоча, 29.4.2021. године                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                                         Срђан  Драшковић, с.р.   

 

26.  
На основу члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), чл. 50. и 
54. и члана 55. став 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) Статута Општине 
Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), сходно Одлуци 
о расписивању јавног конкурса за избор и именовање начелника 
одјељења Општинске управе Општине Фоча, („Службени гласник 
Општине Фоча“, број 4/21), након спроведеног Јавног конкурса за 
избор и именовање начелника одјељења у Општинској управи 
Општине Фоча, број: 02-014-63/21 од 10.3.2021. године, у предмету 
одлучивања о избору и именовању службеника на руководећим 
радним мјестима Општинске управе Општине Фоча, Скупштина 
Општине Фоча, на Петој редовној сједници, дана 29.4.2021. године,   
д о н о с и   

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О  ИМЕНОВАЊУ  НАЧЕЛНИКА   

ОДЈЕЉЕЊА  ЗА  ОПШТУ  УПРАВУ  

ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  

 

1. ВИДЕ  ВУКОВИЋ, дипломирани правник, именује се за 
начелника Одјељења за општу управу из састава Општинске управе 

Општине Фоча. 

2. Именовање се врши на вријеме трајања мандата сазива 
Скупштине Општине Фоча која је извршила ово именовање. 

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

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 



 

     Broj  08 strana   10                                       SLU@BENI GLASNIK OP[TINE FO^A                                            04.05.2021. god. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

У чл. 50, 54. и 55. Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе предвиђено је да скупштина 

јединице локалне самоуправе именује и разрјешава начелника 

одјељења или службе, након спроведеног јавног конкурса, према 

утврђеним посебним условима за именовање, на мандат који траје до 
краја мандата сазива скупштине који је извршио именовање. 

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 именовање и разрјешење начелника одјељења 

или службе Општинске управе Општине Фоча, у складу са законом. 
На Трећој редовној сједници, од 26.2.2021. године, Скупштина 

Општине Фоча је донијела Одлуку о расписивању јавног конкурса за 

избор и именовање начелника одјељења Општинске управе Општине 
Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 4/21), којом је 

предвиђен поступак избора и именовања начелника одјељења из 

састава Општинске управе Општине Фоча на упражњене позиције, 
путем јавног конкурса. 

У складу са наведеном Одлуком, Начелник Општине Фоча је 

расписао Јавни конкурс за избор и именовање начелника одјељења 
Општинске управе Општине Фоча, број: 02-014-63/21 од 10.3.2021. 

године, који је објављен у огласном дијелу дневних новина „Глас 

Српске“ и „Службеног гласника Републике Српске“. 

У складу са утврђеним овлашћењима, Начелник Општине Фоча је 

донио Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка по 
Јавном конкурсу за избор и именовање начелника одјељења у 

Општинској управи Општине Фоча, број: 02-014-63/21 од 22.3.2021. 

године. 
Комисија за избор је, у складу са пренијетим овлашћењима за 

спровођење Јавног конкурса, извршила оцјену комплетности 

приспјелих пријава, разматрање пријава, саставила листу и обавила 
интервју са кандидатима који испуњавају услове Јавног конкурса, а 

затим утврдила Ранг листу са најбољим кандидатима за избор и 

именовање начелника одјељења Општинске управе Општине Фоча, у 
складу са утврђеним критеријумима и условима за избор и именовање, 

која је достављена Скупштини Општине Фоча на надлежност и 

одлучивање. 
На Петој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 

29.4.2021. године, у оквиру тачке 17. дневног реда, разматрано је 

питање избора и именовања службеника на руководећим радним 
мјестима Општинске управе Општине Фоча на упражњене позиције, 

којом приликом је, у оквиру подтачке 1), разматрано питање избора и 

именовања начелника Одјељења за општу управу. У току расправе 

разматран је извјештај Комисије за избор, од 14.4.2021. године, са Ранг 

– листом предложених кандидата на предметне позиције, у којем је 

констатовано да се на Јавни конкурс за начелника Одјељења за општу 
управу пријавио један кандидат, са благовременом пријавом и 

комплетном документацијом, са приједлогом да се на ову позицију 

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, чл. 50. и 54. и 

члана 55. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе и члана 38. став 2. тачка 27) 

Статута Општине Фоча, као законских прописа који регулишу питање 

именовања руководећих општинских службеника, као и статутарних 
овлашћења и надлежности Скупштине Општине Фоча у вези 

именовања и разрјешења, у предмету одлучивања о именовању 

начелника Одјељења за општу управу Општинске управе Општине 
Фоча, 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 
достављања Рјешења.  

 

Број:  01-111-79/21                                                 ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       
Фоча, 29.4.2021. године                                СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                              Срђан  Драшковић, с.р.   

         

27.  
 

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

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), чл. 50. и 

54. и члана 55. став 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) Статута Општине 

Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), сходно Одлуци 

о расписивању јавног конкурса за избор и именовање начелника 
одјељења Општинске управе Општине Фоча, („Службени гласник 

Општине Фоча“, број 4/21), након спроведеног Јавног конкурса за 

избор и именовање начелника одјељења у Општинској управи 

Општине Фоча, број: 02-014-63/21 од 10.3.2021. године, у предмету 

одлучивања о избору и именовању службеника на руководећим 

радним мјестима Општинске управе Општине Фоча, Скупштина 
Општине Фоча, на Петој редовној сједници, дана 29.4.2021. године,  

 д о н о с и   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О  ИМЕНОВАЊУ  НАЧЕЛНИКА   

ОДЈЕЉЕЊА  ЗА  ФИНАНСИЈЕ  

ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  

 

1. ДРАГАН  ИВАНОВИЋ, дипломирани економиста, именује се за 
начелника Одјељења за финансије из састава Општинске управе 

Општине Фоча. 

2. Именовање се врши на вријеме трајања мандата сазива 
Скупштине Општине Фоча која је извршила ово именовање. 

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

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

У чл. 50, 54. и 55. Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе предвиђено је да скупштина 
јединице локалне самоуправе именује и разрјешава начелника 

одјељења или службе, након спроведеног јавног конкурса, према 

утврђеним посебним условима за именовање, на мандат који траје до 
краја мандата сазива скупштине који је извршио именовање. 

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 именовање и разрјешење начелника одјељења 

или службе Општинске управе Општине Фоча, у складу са законом. 
На Трећој редовној сједници, од 26.2.2021. године, Скупштина 

Општине Фоча је донијела Одлуку о расписивању јавног конкурса за 

избор и именовање начелника одјељења Општинске управе Општине 
Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 4/21), којом је 

предвиђен поступак избора и именовања начелника одјељења из 

састава Општинске управе Општине Фоча на упражњене позиције, 
путем јавног конкурса. 

У складу са наведеном Одлуком, Начелник Општине Фоча је 

расписао Јавни конкурс за избор и именовање начелника одјељења 

Општинске управе Општине Фоча, број: 02-014-63/21 од 10.3.2021. 

године, који је објављен у огласном дијелу дневних новина „Глас 

Српске“ и „Службеног гласника Републике Српске“. 
У складу са утврђеним овлашћењима, Начелник Општине Фоча је 

донио Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка по 

Јавном конкурсу за избор и именовање начелника одјељења у 
Општинској управи Општине Фоча, број: 02-014-63/21 од 22.3.2021. 

године. 

Комисија за избор је, у складу са пренијетим овлашћењима за 
спровођење Јавног конкурса, извршила оцјену комплетности 

приспјелих пријава, разматрање пријава, саставила листу и обавила 

интервју са кандидатима који испуњавају услове Јавног конкурса, а 
затим утврдила Ранг листу са најбољим кандидатима за избор и 

именовање начелника одјељења Општинске управе Општине Фоча, у 

складу са утврђеним критеријумима и условима за избор и именовање, 
која је достављена Скупштини Општине Фоча на надлежност и 

одлучивање. 

На Петој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 
29.4.2021. године, у оквиру тачке 17. дневног реда, разматрано је 

питање избора и именовања службеника на руководећим радним 

мјестима Општинске управе Општине Фоча на упражњене позиције, 
којом приликом је, у оквиру подтачке 2), разматрано питање избора и 

именовања начелника Одјељења за финансије. У току расправе 

разматран је извјештај Комисије за избор, од 14.4.2021. године, са Ранг 
– листом предложених кандидата на предметне позиције, у којем је 

констатовано да се на Јавни конкурс за начелника Одјељења за 

финансије пријавио један кандидат, са благовременом пријавом и 
комплетном документацијом, са приједлогом да се на ову позицију 

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, чл. 50. и 54. и 
члана 55. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе и члана 38. став 2. тачка 27) 

Статута Општине Фоча, као законских прописа који регулишу питање 
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именовања руководећих општинских службеника, као и статутарних 
овлашћења и надлежности Скупштине Општине Фоча у вези 

именовања и разрјешења, у предмету одлучивања о именовању 

начелника Одјељења за финансије Општинске управе Општине Фоча, 

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 
достављања Рјешења.  

 

Број:  01-111-80/21                                                  ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       
Фоча, 29.4.2021. године                                СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                             Срђан  Драшковић, с.р.   

 

28.  

 

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

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), чл. 50. и 
54. и члана 55. став 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) Статута Општине 
Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), сходно Одлуци 

о расписивању јавног конкурса за избор и именовање начелника 

одјељења Општинске управе Општине Фоча, („Службени гласник 
Општине Фоча“, број 4/21), након спроведеног Јавног конкурса за 

избор и именовање начелника одјељења у Општинској управи 

Општине Фоча, број: 02-014-63/21 од 10.3.2021. године, у предмету 
одлучивања о избору и именовању службеника на руководећим 

радним мјестима Општинске управе Општине Фоча, Скупштина 

Општине Фоча, на Петој редовној сједници, дана 29.4.2021. године,  
 д о н о с и   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О  ИМЕНОВАЊУ  НАЧЕЛНИКА  ОДЈЕЉЕЊА   

ЗА  ПРИВРЕДУ  И  ДРУШТВЕНЕ  ДЈЕЛАТНОСТИ   

ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  

 

1. ОЛИВЕРА  ЕЛЕЗ, дипломирани инжињер грађевине, именује се 

за начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности из 
састава Општинске управе Општине Фоча. 

2. Именовање се врши на вријеме трајања мандата сазива 

Скупштине Општине Фоча која је извршила ово именовање. 

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

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
У чл. 50, 54. и 55. Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе предвиђено је да скупштина 

јединице локалне самоуправе именује и разрјешава начелника 
одјељења или службе, након спроведеног јавног конкурса, према 

утврђеним посебним условима за именовање, на мандат који траје до 

краја мандата сазива скупштине који је извршио именовање. 
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 именовање и разрјешење начелника одјељења 

или службе Општинске управе Општине Фоча, у складу са законом. 

На Трећој редовној сједници, од 26.2.2021. године, Скупштина 
Општине Фоча је донијела Одлуку о расписивању јавног конкурса за 

избор и именовање начелника одјељења Општинске управе Општине 

Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 4/21), којом је 
предвиђен поступак избора и именовања начелника одјељења из 

састава Општинске управе Општине Фоча на упражњене позиције, 

путем јавног конкурса. 
У складу са наведеном Одлуком, Начелник Општине Фоча је 

расписао Јавни конкурс за избор и именовање начелника одјељења 

Општинске управе Општине Фоча, број: 02-014-63/21 од 10.3.2021. 
године, који је објављен у огласном дијелу дневних новина „Глас 

Српске“ и „Службеног гласника Републике Српске“. 

У складу са утврђеним овлашћењима, Начелник Општине Фоча је 
донио Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка по 

Јавном конкурсу за избор и именовање начелника одјељења у 

Општинској управи Општине Фоча, број: 02-014-63/21 од 22.3.2021. 
године. 

Комисија за избор је, у складу са пренијетим овлашћењима за 

спровођење Јавног конкурса, извршила оцјену комплетности 
приспјелих пријава, разматрање пријава, саставила листу и обавила 

интервју са кандидатима који испуњавају услове Јавног конкурса, а 
затим утврдила Ранг листу са најбољим кандидатима за избор и 

именовање начелника одјељења Општинске управе Општине Фоча, у 

складу са утврђеним критеријумима и условима за избор и именовање, 

која је достављена Скупштини Општине Фоча на надлежност и 

одлучивање. 

На Петој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 
29.4.2021. године, у оквиру тачке 17. дневног реда, разматрано је 

питање избора и именовања службеника на руководећим радним 

мјестима Општинске управе Општине Фоча на упражњене позиције, 
којом приликом је, у оквиру подтачке 3), разматрано питање избора и 

именовања начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности. 

У току расправе разматран је извјештај Комисије за избор, од 
14.4.2021. године, са Ранг – листом предложених кандидата на 

предметне позиције, у којем је констатовано да се на Јавни конкурс за 

начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности пријавио 
један кандидат, са благовременом пријавом и комплетном 

документацијом, са приједлогом да се на ову позицију 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, чл. 50. и 54. и 

члана 55. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе и члана 38. став 2. тачка 27) 

Статута Општине Фоча, као законских прописа који регулишу питање 

именовања руководећих општинских службеника, као и статутарних 

овлашћења и надлежности Скупштине Општине Фоча у вези 

именовања и разрјешења, у предмету одлучивања о именовању 
начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Општинске 

управе Општине Фоча, 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 

достављања Рјешења.  

 
Број:  01-111-81/21                                               ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       

Фоча, 29.4.2021. године                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                             Срђан  Драшковић, с.р.   

 

29.  

 

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

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), чл. 50. и 

54. и члана 55. став 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) Статута Општине 
Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), сходно Одлуци 

о расписивању јавног конкурса за избор и именовање начелника 
одјељења Општинске управе Општине Фоча, („Службени гласник 

Општине Фоча“, број 4/21), након спроведеног Јавног конкурса за 

избор и именовање начелника одјељења у Општинској управи 
Општине Фоча, број: 02-014-63/21 од 10.3.2021. године, у предмету 

одлучивања о избору и именовању службеника на руководећим 

радним мјестима Општинске управе Општине Фоча, Скупштина 
Општине Фоча, на Петој редовној сједници, дана 29.4.2021. године,   

д о н о с и   

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О  ИМЕНОВАЊУ  НАЧЕЛНИКА   

ОДЈЕЉЕЊА  ЗА  ПРОСТОРНО  УРЕЂЕЊЕ   

И  СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ  ПОСЛОВЕ    

ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  

 

1.  РАНКО  ПОПОВИЋ, дипломирани инжињер архитектуре, 
именује се за начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено – 

комуналне послове из састава Општинске управе Општине Фоча. 

2. Именовање се врши на вријеме трајања мандата сазива 
Скупштине Општине Фоча која је извршила ово именовање. 

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

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
У чл. 50, 54. и 55. Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе предвиђено је да скупштина 

јединице локалне самоуправе именује и разрјешава начелника 
одјељења или службе, након спроведеног јавног конкурса, према 

утврђеним посебним условима за именовање, на мандат који траје до 

краја мандата сазива скупштине који је извршио именовање. 
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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 именовање и разрјешење начелника одјељења 

или службе Општинске управе Општине Фоча, у складу са законом. 

На Трећој редовној сједници, од 26.2.2021. године, Скупштина 

Општине Фоча је донијела Одлуку о расписивању јавног конкурса за 
избор и именовање начелника одјељења Општинске управе Општине 

Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 4/21), којом је 

предвиђен поступак избора и именовања начелника одјељења из 
састава Општинске управе Општине Фоча на упражњене позиције, 

путем јавног конкурса. 

У складу са наведеном Одлуком, Начелник Општине Фоча је 
расписао Јавни конкурс за избор и именовање начелника одјељења 

Општинске управе Општине Фоча, број: 02-014-63/21 од 10.3.2021. 

године, који је објављен у огласном дијелу дневних новина „Глас 
Српске“ и „Службеног гласника Републике Српске“. 

У складу са утврђеним овлашћењима, Начелник Општине Фоча је 

донио Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка по 
Јавном конкурсу за избор и именовање начелника одјељења у 

Општинској управи Општине Фоча, број: 02-014-63/21 од 22.3.2021. 

године. 
Комисија за избор је, у складу са пренијетим овлашћењима за 

спровођење Јавног конкурса, извршила оцјену комплетности 

приспјелих пријава, разматрање пријава, саставила листу и обавила 

интервју са кандидатима који испуњавају услове Јавног конкурса, а 

затим утврдила Ранг листу са најбољим кандидатима за избор и 
именовање начелника одјељења Општинске управе Општине Фоча, у 

складу са утврђеним критеријумима и условима за избор и именовање, 

која је достављена Скупштини Општине Фоча на надлежност и 
одлучивање. 

На Петој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 

29.4.2021. године, у оквиру тачке 17. дневног реда, разматрано је 
питање избора и именовања службеника на руководећим радним 

мјестима Општинске управе Општине Фоча на упражњене позиције, 

којом приликом је, у оквиру подтачке 4), разматрано питање избора и 
именовања начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено – 

комуналне послове. У току расправе разматран је извјештај Комисије 

за избор, од 14.4.2021. године, са Ранг – листом предложених 
кандидата на предметне позиције, у којем је констатовано да су се на 

Јавни конкурс за начелника Одјељења за просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове пријавила два кандидата, Ранко 
Поповић и Бранка Радовић, са благовременим пријавама и комплетном 

документацијом, са приједлогом да се на ову позицију изврши 

именовање према утврђеном редослиједу предложених кандидата. 

На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из 

члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи, чл. 50. и 54. и 

члана 55. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе и члана 38. став 2. тачка 27) 

Статута Општине Фоча, као законских прописа који регулишу питање 

именовања руководећих општинских службеника, као и статутарних 
овлашћења и надлежности Скупштине Општине Фоча у вези 

именовања и разрјешења, у предмету одлучивања о именовању 

начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне 
послове Општинске управе Општине Фоча, 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 

достављања Рјешења.  

 
Број:  01-111-82/21                                                  ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       

Фоча, 29.4.2021. године                                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), чл. 50. и 

54. и члана 55. став 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) Статута Општине 

Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), сходно Одлуци 

о расписивању јавног конкурса за избор и именовање начелника 
одјељења Општинске управе Општине Фоча, („Службени гласник 

Општине Фоча“, број 4/21), након спроведеног Јавног конкурса за 

избор и именовање начелника одјељења у Општинској управи 
Општине Фоча, број: 02-014-63/21 од 10.3.2021. године, у предмету 

одлучивања о избору и именовању службеника на руководећим 
радним мјестима Општинске управе Општине Фоча, Скупштина 

Општине Фоча, на Петој редовној сједници, дана 29.4.2021. године,   

д о н о с и   

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О  ИМЕНОВАЊУ  НАЧЕЛНИКА  ОДЈЕЉЕЊА  ЗА   

ИНСПЕКЦИЈСКЕ  ПОСЛОВЕ  И  КОМУНАЛНУ  ПОЛИЦИЈУ    

ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  

 

1.  МЛАДЕН  ПИПОВИЋ, дипломирани инжињер пољопривреде, 
именује се за начелника Одјељења за инспекцијске послове и 

комуналну полицију из састава Општинске управе Општине Фоча. 

2. Именовање се врши на вријеме трајања мандата сазива 
Скупштине Општине Фоча која је извршила ово именовање. 

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

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
У чл. 50, 54. и 55. Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе предвиђено је да скупштина 

јединице локалне самоуправе именује и разрјешава начелника 
одјељења или службе, након спроведеног јавног конкурса, према 

утврђеним посебним условима за именовање, на мандат који траје до 

краја мандата сазива скупштине који је извршио именовање. 

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 именовање и разрјешење начелника одјељења 

или службе Општинске управе Општине Фоча, у складу са законом. 
На Трећој редовној сједници, од 26.2.2021. године, Скупштина 

Општине Фоча је донијела Одлуку о расписивању јавног конкурса за 

избор и именовање начелника одјељења Општинске управе Општине 
Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 4/21), којом је 

предвиђен поступак избора и именовања начелника одјељења из 

састава Општинске управе Општине Фоча на упражњене позиције, 
путем јавног конкурса. 

У складу са наведеном Одлуком, Начелник Општине Фоча је 

расписао Јавни конкурс за избор и именовање начелника одјељења 
Општинске управе Општине Фоча, број: 02-014-63/21 од 10.3.2021. 

године, који је објављен у огласном дијелу дневних новина „Глас 

Српске“ и „Службеног гласника Републике Српске“. 
У складу са утврђеним овлашћењима, Начелник Општине Фоча је 

донио Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка по 

Јавном конкурсу за избор и именовање начелника одјељења у 

Општинској управи Општине Фоча, број: 02-014-63/21 од 22.3.2021. 

године. 

Комисија за избор је, у складу са пренијетим овлашћењима за 
спровођење Јавног конкурса, извршила оцјену комплетности 

приспјелих пријава, разматрање пријава, саставила листу и обавила 

интервју са кандидатима који испуњавају услове Јавног конкурса, а 
затим утврдила Ранг листу са најбољим кандидатима за избор и 

именовање начелника одјељења Општинске управе Општине Фоча, у 

складу са утврђеним критеријумима и условима за избор и именовање, 
која је достављена Скупштини Општине Фоча на надлежност и 

одлучивање. 

На Петој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 
29.4.2021. године, у оквиру тачке 17. дневног реда, разматрано је 

питање избора и именовања службеника на руководећим радним 

мјестима Општинске управе Општине Фоча на упражњене позиције, 
којом приликом је, у оквиру подтачке 5), разматрано питање избора и 

именовања начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну 

полицију. У току расправе разматран је извјештај Комисије за избор, 
од 14.4.2021. године, са Ранг – листом предложених кандидата на 

предметне позиције, у којем је констатовано да се на Јавни конкурс за 

начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију 
пријавио један кандидат, са благовременом пријавом и комплетном 

документацијом, са приједлогом да се на ову позицију 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, чл. 50. и 54. и 
члана 55. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе и члана 38. став 2. тачка 27) 
Статута Општине Фоча, као законских прописа који регулишу питање 

именовања руководећих општинских службеника, као и статутарних 

овлашћења и надлежности Скупштине Општине Фоча у вези 
именовања и разрјешења, у предмету одлучивања о именовању 

начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију 
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Општинске управе Општине Фоча, 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 
достављања Рјешења.  

 

Број:  01-111-83/21                                                 ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       
Фоча, 29.4.2021. године                                СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                               Срђан  Драшковић, с.р.   

 

31.  
 

На основу члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 18. 

став 2. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 38. став 2. тачка 28) Статута 

Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и 

члана 54. тачка 5. Статута Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ 
Фоча, у предмету одлучивања о разрјешењу директора Јавне установе 

Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча, чији је оснивач Општина Фоча, 

Скупштина Општине Фоча, на Петој редовној сједници дана, 

29.4.2021. године,  д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О  РАЗРЈЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА  ЈАВНЕ  УСТАНОВЕ  

МУЗЕЈ  „СТАРА  ХЕРЦЕГОВИНА“  ФОЧА  

 
1. СЊЕЖАНА  КУНАРАЦ, дипломирани економиста, разрјешава се 

дужности директора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча. 

2.  Разрјешење из тачке 1. овог рјешења врши се прије истека 
трајања мандата, због неусвајања Извјештаја о раду и пословању за 

2020. годину и неприхватања Програма рада Јавне установе Музеј 
„Стара Херцеговина“ Фоча за 2021. годину. 

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

„Службеном гласнику Општине Фоча“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
Општина Фоча је, као јединица локалне самоуправе, оснивач Јавне 

установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча (у даљем тексту: Јавна 

установа).  
У члану 18. став 2. Закона о систему јавних служби предвиђено је да 

директора установе именује и разрјешава оснивач, на период од четири 

године, уз претходно спроведен поступак јавне конкуренције. 
У члану 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи и члану 

38. став 2. тачка 28) Статута Општине Фоча предвиђена је надлежност 

скупштине јединице локалне самоуправе, односно Скупштине 
Општине Фоча да именује и разрјешава директора и управни одбор 

јавне установе чији је оснивач Општина Фоча, у складу са законом.  

У члану 54. тачка 5. Статута Јавне установе Музеј „Стара 
Херцеговина“ Фоча предвиђено је да директор Јавне установе може 

бити разријешен дужности прије истека мандата због неусвајања 

годишњег извјештаја о раду и пословању.  
На Четвртој редовној сједници, од 1.4.2021. године, након 

разматрања достављених материјала о раду и пословању Јавне 

установе, Скупштина Општине Фоча је, у оквиру тачки 27. и 28. 
дневног реда, донијела закључке којим није усвојила Извјештај о раду 

и пословању Јавне установе за 2020. годину и није дала сагласност на 

Програм рада Јавне установе за 2021. годину, након чега је донијела 
Закључак, број: 01-022-50/21 од 1.4.2021. године („Службени гласник 

Општине Фоча“, број 4/21), којим је покренут поступак разрјешења 

директора Јавне установе прије истека трајања мандата по наведеном 

основу, уз обавезу да надлежни органи и радна тијела Скупштине 

Општине Фоча, у складу са својим надлежностима и овлашћењима, 

предузму потребне радње и активности за разрјешење и именовање 
директора Јавне установе. 

Поступајући по предметном Закључку Скупштине Општине Фоча, 

Колегијум Скупштине је ово питање уврстио у приједлог дневног реда 
за Пету редовну сједницу Скупштине Општине Фоча. 

Комисија за избор и именовање је, на својој сједници од 27.4.2021. 

године,  утврдила приједлог да се Сњежана Кунарац разријеши 
дужности директора Јавне установе по наведеном основу, што је 

констатовано у Приједлогу, број: 01-111-19-4/21 од 27.4.2021. године. 

Скупштина Општине Фоча је на Петој редовној сједници, дана 
29.4.2021. године, у оквиру тачке 18.1) дневног реда, разматрала 

питање разрјешења директора Јавне установе по закључку Скупштине 

Општине Фоча. У току расправе констатоване су претходно наведене 
чињенице. 

На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из 

члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи, члана 18. 

став 2. Закона о систему јавних служби, члана 38. став 2. тачка 28) 

Статута Општине Фоча и члана 54. тачка 5. Статута Јавне установе 

Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча, као законских прописа који 
регулишу питања избора и именовања, односно разрјешења органа 

управљања јавних установа чији је оснивач локална самоуправа, као и 

законских и статутарних овлашћења и надлежности Скупштине 
Општине Фоча да именује и разрјешава директора и чланове управног 

удбора јавне установе чији је оснивач Општина Фоча, 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 

достављања Рјешења.  
 

Број:  01-111-84/21                                                  ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       

Фоча, 29.4.2021. године                                СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                              Срђан  Драшковић, с.р.   

 

32.   

 
На основу члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи 

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

став 6. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 38. став 2. тачка 28) Статута 

Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и 

члана 44. став 3. Статута Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ 
Фоча, у предмету одлучивања о разрјешењу чланова Управног одбора 

Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча, чији је оснивач 

Општина Фоча, Скупштина Општине Фоча, на Петој редовној 
сједници дана, 29.4.2021. године,  д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О  РАЗРЈЕШЕЊУ  ЧЛАНОВА  УПРАВНОГ  ОДБОРА   

ЈАВНЕ  УСТАНОВЕ  МУЗЕЈ  „СТАРА  ХЕРЦЕГОВИНА“  

ФОЧА  

 

1.  Разрјешују се дужности чланови Управног одбора Јавне установе 

Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча: 

1)  ЂОРЂЕ  ВУКОВИЋ,  професор географије, 

2)  МАРИНА  ДОСТИЋ,  професор историје, 

3)  РАДОШ  РАДОВИЋ,  професор хемије. 
2.  Разрјешење из тачке 1. овог рјешења врши се прије истека 

трајања мандата, због неусвајања Извјештаја о раду и пословању за 
2020. годину и неприхватања Програма рада Јавне установе Музеј 

„Стара Херцеговина“ Фоча за 2021. годину.  

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

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Општина Фоча је, као јединица локалне самоуправе, оснивач Јавне 

установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча (у даљем тексту: Јавна 
установа).  

У члану 16. став 6. Закона о систему јавних служби предвиђено је да 

управни одбор установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе 
именује и разрјешава скупштина општине, на приједлог начелника 

општине, након спроведеног поступка јавне конкуренције.  

У члану 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи и члану 
38. став 2. тачка 28) Статута Општине Фоча предвиђена је надлежност 

скупштине јединице локалне самоуправе, односно Скупштине 

Општине Фоча да именује и разрјешава директора и управни одбор 
јавне установе чији је оснивач Општина Фоча, у складу са законом.  

У члану 44. став 3. Статута Јавне установе Музеј „Стара 

Херцеговина“ Фоча предвиђено је да мандат члановима Управног 
одбора Јавне установе може престати и прије истека трајања мандата. 

На Четвртој редовној сједници, од 1.4.2021. године, након 

разматрања достављених материјала о раду и пословању Јавне 
установе, Скупштина Општине Фоча је, у оквиру тачки 27. и 28. 

дневног реда, донијела закључке којим није усвојила Извјештај о раду 

и пословању Јавне установе за 2020. годину и није дала сагласност на 
Програм рада Јавне установе за 2021. годину, након чега је донијела 

Закључак, број: 01-022-50/21 од 1.4.2021. године („Службени гласник 

Општине Фоча“, број 4/21), којим је покренут поступак разрјешења 
чланова Управног одбора Јавне установе прије истека трајања мандата 
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по наведеном основу, уз обавезу да надлежни органи и радна тијела 
Скупштине Општине Фоча, у складу са својим надлежностима и 

овлашћењима, предузму потребне радње и активности за разрјешење и 

именовање чланова Управног одбора Јавне установе.  

Поступајући по предметном Закључку Скупштине Општине Фоча, 

Колегијум Скупштине је ово питање уврстио у приједлог дневног реда 

за Пету редовну сједницу Скупштине Општине Фоча. 
Комисија за избор и именовање је, на својој сједници од 27.4.2021. 

године,  утврдила приједлог да се чланови Управног одбора Јавне 

установе разријеше дужности по наведеном основу, што је 
констатовано у Приједлогу, број: 01-111-19-4/21 од 27.4.2021. године. 

Скупштина Општине Фоча је на Петој редовној сједници, дана 

29.4.2021. године, у оквиру тачке 18.2) дневног реда, разматрала 
питање разрјешења чланова Управног одбора Јавне установе по 

закључку Скупштине Општине Фоча. У току расправе констатоване су 

претходно наведене чињенице. 
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из 

члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи, члана 16. 

став 6. Закона о систему јавних служби, члана 38. став 2. тачка 28) 
Статута Општине Фоча и члана 44. став 3. Статута Јавне установе 

Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча, као законских прописа који 

регулишу питања избора и именовања, односно разрјешења органа 
управљања јавних установа чији је оснивач локална самоуправа, као и 

законских и статутарних овлашћења и надлежности Скупштине 

Општине Фоча да именује и разрјешава директора и чланове управног 

удбора јавне установе чији је оснивач Општина Фоча, 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 

достављања Рјешења.  
 

Број:  01-111-85/21                                                   ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       

Фоча, 29.4.2021. године                                СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                             Срђан  Драшковић, с.р.   

 

33.  

 

На основу члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 18. 

став 3а Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 4. став 2. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 38. став 2. 

тачка 28) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, 
број 8/17) и члана 47. Статута Јавне установе Музеј „Стара 

Херцеговина“ Фоча, у предмету одлучивања о избору и именовању 
вршиоца дужности директора Јавне установе Музеј „Стара 

Херцеговина“ Фоча, чији је оснивач Општина Фоча, Скупштина 

Општине Фоча, на Петој редовној сједници, дана 29.4.2021. године    
д о н о с и  

Р Ј Е Ш Е Њ Е   

О  ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА  ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА   

ЈАВНЕ  УСТАНОВЕ  МУЗЕЈ  „СТАРА  ХЕРЦЕГОВИНА“  

ФОЧА  

 
1.  БРАНКА  КОВАЧЕВИЋ, дипломирани правник, именује се за 

вршиоца дужности директора Јавне установе Музеј „Стара 

Херцеговина“ Фоча. 
2.  Именовање се врши на период у трајању од два мјесеца, односно 

до завршетка поступка коначног именовања директора Јавне установе 

Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча, након претходно спроведеног 
поступка оглашавања упражњене позиције и јавне конкуренције.    

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

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
Општина Фоча је, као јединица локалне самоуправе, оснивач Јавне 

установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча (у даљем тексту: Јавна 

установа).  
У члану 18. став 3а Закона о систему јавних служби предвиђено је 

да директора установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе 

именује скупштина општине, односно града. 
У члану 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске предвиђено је да се именовања у 

складу са овим законом могу вршити и на краћи период, а највише на 
период од два мјесеца. 

У члану 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи и члану 
38. став 2. тачка 28) Статута Општине Фоча предвиђена је надлежност 
скупштине јединице локалне самоуправе, односно Скупштине 
Општине Фоча да именује и разрјешава директора и управни одбор 
јавне установе чији је оснивач Општина Фоча, у складу са законом.  

У члану 47. Статута Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ 
Фоча предвиђени су посебни услови за именовање на позицију 
директора Јавне установе. 

Скупштина Општине Фоча је на Петој редовној сједници, дана 
29.4.2021. године, у оквиру тачке 18. дневног реда, разматрала питање 
разрјешења и избора и именовања органа Јавне установе по закључку 
Скупштине, којом приликом је у оквиру подтачке 3) разматрано 
питање избора и именовања вршиоца дужности директора Јавне 
установе. У оквиру ове тачке дневног реда Скупштина Општине Фоча 
је разматрала Приједлог Комисије за избор и именовање, број: 01-111-
19-4/21 од 27.4.2021. године, која је утврдила приједлог за разрјешење 
и избор и именовање органа Јавне установе из дјелокруга своје 
надлежности, којим је предложено да се на позицију вршиоца 
дужности директора Јавне установе именује Бранка Ковачевић, 
дипломирани правник, из Фоче.   

На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из 
члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи, члана 18. 
став 3а Закона о систему јавних служби, члана 4. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске, 
члана 38. став 2. тачка 28) Статута Општине Фоча и члана 47. Статута 
Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча, као законских 
прописа који регулишу питања избора и именовања органа управљања 
јавних установа чији је оснивач локална самоуправа, као и законских и 
статутарних овлашћења и надлежности Скупштине Општине Фоча да 
именује и разрјешава директора и чланове управног удбора јавне 
установе чији је оснивач Општина Фоча, 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 
достављања Рјешења.  

 

Број:  01-111-86/21                                                 ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       
Фоча, 29.4.2021. године                                СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                               Срђан  Драшковић, с.р.   

 

34.  

 
На основу члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи 

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

став 6. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 4. став 2. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 38. став 2. 

тачка 28) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, 

број 8/17) и члана 33. Статута Јавне установе Музеј „Стара 
Херцеговина“ Фоча, у предмету одлучивања о именовању вршилаца 

дужности чланова Управног одбора Јавне установе Музеј „Стара 

Херцеговина“ Фоча, чији је оснивач Општина Фоча, Скупштина 
Општине Фоча, на Петој редовној сједници дана, 29.4.2021. године,   

д о н о с и  

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О  ИМЕНОВАЊУ  ВРШИЛАЦА  ДУЖНОСТИ   

ЧЛАНОВА  УПРАВНОГ  ОДБОРА  ЈАВНЕ  УСТАНОВЕ   

МУЗЕЈ  „СТАРА  ХЕРЦЕГОВИНА“  ФОЧА  

 

1.  Именују се вршиоци дужности чланова Управног одбора Јавне 

установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча у саставу:  
1)  ЂОРЂЕ  ВУКОВИЋ,  професор географије, 

2)  МАРИНА  ДОСТИЋ,  професор историје, 

3)  РАДОШ  РАДОВИЋ,  професор хемије. 
2.  Именовање из тачке 1. овог рјешења врши се на период у трајању 

од два мјесеца, односно до завршетка поступка коначног именовања 

чланова Управног одбора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ 
Фоча, након претходно спроведеног поступка оглашавања упражњене 

позиције и јавне конкуренције. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Општина Фоча је, као јединица локалне самоуправе, оснивач Јавне 

установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча (у даљем тексту: Јавна 
установа).  
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У члану 16. став 6. Закона о систему јавних служби предвиђено је да 
управни одбор установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе 
именује и разрјешава скупштина општине, на приједлог начелника 
општине, након спроведеног поступка јавне конкуренције.  

У члану 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске предвиђено је да се именовања у 
складу са овим законом могу вршити и на краћи период, а највише на 
период од два мјесеца. 

У члану 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи и члану 
38. став 2. тачка 28) Статута Општине Фоча предвиђена је надлежност 
скупштине јединице локалне самоуправе, односно Скупштине 
Општине Фоча да именује и разрјешава директора и управни одбор 
јавне установе чији је оснивач Општина Фоча, у складу са законом.  

У члану 33. Статута Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ 
Фоча предвиђени су посебни услови за именовање на позицију члана 
Управног одбора Јавне установе. 

На Петој редовној сједници, дана 29.4.2021. године, Скупштина 
Општине Фоча је, у оквиру тачке 18. дневног реда, разматрала питање 
разрјешења и избора и именовања органа Јавне установе по закључку 
Скупштине, којом приликом је у оквиру подтачке 3) разматрано 
питање избора и именовања вршилаца дужности чланова Управног 
одбора Јавне установе. У оквиру ове тачке дневног реда Скупштина 
Општине Фоча је разматрала Приједлог Начелника Општине Фоча, од 
27.4.2021. године, који је, у оквиру дјелокруга своје надлежности, 
утврдио приједлог за избор и именовање вршилаца дужности чланова 
Управног одбора Јавне установе. У току расправе констатоване су 
претходно наведене чињенице. 

На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из 
члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи, члана 16. 
став 6. Закона о систему јавних служби, члана 4. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске, 
члана 38. став 2. тачка 28) Статута Општине Фоча и члана 33. Статута 
Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча, као законских 
прописа који регулишу питања избора и именовања, односно 
разрјешења органа управљања јавних установа чији је оснивач локална 
самоуправа, као и законских и статутарних овлашћења и надлежности 
Скупштине Општине Фоча да именује и разрјешава директора и 
чланове управног удбора јавне установе чији је оснивач Општина 
Фоча, 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 
достављања Рјешења.  

 

Број:  01-111-87/21                                               ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       

Фоча, 29.4.2021. године                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                         Срђан  Драшковић, с.р.   

 

35.  

 

На основу члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 18. 
став 2. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 38. став 2. тачка 28) Статута 

Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и 
члана 61. т. 5. и 6. Статута Јавне установе Туристичка организација 

Општине Фоча, у предмету одлучивања о разрјешењу директора Јавне 

установе Туристичка организација Општине Фоча, чији је оснивач 
Општина Фоча, Скупштина Општине Фоча, на Петој редовној 

сједници дана, 29.4.2021. године,  д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О  РАЗРЈЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА  ЈАВНЕ  УСТАНОВЕ  

ТУРИСТИЧКА  ОРГАНИЗАЦИЈА  ОПШТИНЕ  ФОЧА  

 

1.  ЉЕПОСАВА  ЂАЈИЋ, дипломирани туризмолог, разрјешава се 

дужности директора Јавне установе Туристичка организација Општине 
Фоча. 

2.  Разрјешење из тачке 1. овог рјешења врши се прије истека 

трајања мандата, због неусвајања Извјештаја о раду и пословању за 
2020. годину и неприхватања Програма рада Јавне установе 

Туристичка организација Општине Фоча за 2021. годину. 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

Општина Фоча је, као јединица локалне самоуправе, оснивач Јавне 
установе Туристичка организација Општине Фоча (у даљем тексту: 

Јавна установа).  

У члану 18. став 2. Закона о систему јавних служби предвиђено је да 
директора установе именује и разрјешава оснивач, на период од четири 

године, уз претходно спроведен поступак јавне конкуренције. 

У члану 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи и члану 

38. став 2. тачка 28) Статута Општине Фоча предвиђена је надлежност 

скупштине јединице локалне самоуправе, односно Скупштине 

Општине Фоча да именује и разрјешава директора и управни одбор 
јавне установе чији је оснивач Општина Фоча, у складу са законом.  

У члану 61. т. 5. и 6. Статута Јавне установе Туристичка 

организација Општине Фоча предвиђено је да директор Јавне установе 
може бити разријешен дужности прије истека мандата ако Општина 

Фоча, као оснивач, не прихвати годишњи извјештај о раду и 

пословању или не да сагласност на годишњи програм рада Јавне 
установе.  

На Четвртој редовној сједници, од 1.4.2021. године, након 

разматрања достављених материјала о раду и пословању Јавне 
установе, Скупштина Општине Фоча је, у оквиру тачки 29. и 30. 

дневног реда, донијела закључке којим није усвојила Извјештај о раду 

и пословању Јавне установе за 2020. годину и није дала сагласност на 
Програм рада Јавне установе за 2021. годину, након чега је донијела 

Закључак, број: 01-022-53/21 од 1.4.2021. године („Службени гласник 

Општине Фоча“, број 4/21), којим је покренут поступак разрјешења 
директора Јавне установе прије истека трајања мандата по наведеном 

основу, уз обавезу да надлежни органи и радна тијела Скупштине 

Општине Фоча, у складу са својим надлежностима и овлашћењима, 

предузму потребне радње и активности за разрјешење и именовање 

директора Јавне установе. 
Поступајући по предметном Закључку Скупштине Општине Фоча, 

Колегијум Скупштине је ово питање уврстио у приједлог дневног реда 

за Пету редовну сједницу Скупштине Општине Фоча. 
Комисија за избор и именовање је, на својој сједници од 27.4.2021. 

године,  утврдила приједлог да се Љепосава Ђајић разријеши дужности 

директора Јавне установе по наведеном основу, што је констатовано у 
Приједлогу, број: 01-111-19-4/21 од 27.4.2021. године. 

Скупштина Општине Фоча је на Петој редовној сједници, дана 

29.4.2021. године, у оквиру тачке 19.1) дневног реда, разматрала 
питање разрјешења директора Јавне установе по закључку Скупштине 

Општине Фоча. У току расправе констатоване су претходно наведене 

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

члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи, члана 18. 

став 2. Закона о систему јавних служби, члана 38. став 2. тачка 28) 
Статута Општине Фоча и члана 61. т. 5. и 6. Статута Јавне установе 

Туристичка организација Општине Фоча, као законских прописа који 

регулишу питања избора и именовања, односно разрјешења органа 

управљања јавних установа чији је оснивач локална самоуправа, као и 

законских и статутарних овлашћења и надлежности Скупштине 

Општине Фоча да именује и разрјешава директора и чланове управног 
удбора јавне установе чији је оснивач Општина Фоча, 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 

достављања Рјешења.  

 
Број:  01-111-88/21                                                   ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       

Фоча, 29.4.2021. године                                 СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                               Срђан  Драшковић, с. 

 

36.                                        

На основу члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 16. 
став 6. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 38. став 2. тачка 28) Статута 

Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и 
члана 50. став 3. Статута Јавне установе Туристичка организација 

Општине Фоча, у предмету одлучивања о разрјешењу чланова 

Управног одбора Јавне установе Туристичка организација Општине 
Фоча, чији је оснивач Општина Фоча, Скупштина Општине Фоча, на 

Петој редовној сједници дана, 29.4.2021. године,  д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О  РАЗРЈЕШЕЊУ  ЧЛАНОВА  УПРАВНОГ  ОДБОРА   

ЈАВНЕ  УСТАНОВЕ  ТУРИСТИЧКА  ОРГАНИЗАЦИЈА  

ОПШТИНЕ  ФОЧА  

 

1. Разрјешују се дужности чланови Управног одбора Јавне установе 
Туристичка организација Општине Фоча: 
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1)  ВЛАДИМИР  КУЛИЋ, дипломирани правник, 
2)  БРАНА  СТАНКОВИЋ, дипломирани правник, 

3)  РАДЕНКО  ЛАЗОВИЋ, дипломирани економиста.   

2.  Разрјешење из тачке 1. овог рјешења врши се прије истека 

трајања мандата, због неусвајања Извјештаја о раду и пословању за 

2020. годину и неприхватања Програма рада Јавне установе 

Туристичка организација Општине Фоча за 2021. годину.  
3.  Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

Општина Фоча је, као јединица локалне самоуправе, оснивач Јавне 
установе Туристичка организација Општине Фоча (у даљем тексту: 

Јавна установа).  

У члану 16. став 6. Закона о систему јавних служби предвиђено је да 
управни одбор установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе 

именује и разрјешава скупштина општине, на приједлог начелника 

општине, након спроведеног поступка јавне конкуренције.  
У члану 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи и члану 

38. став 2. тачка 28) Статута Општине Фоча предвиђена је надлежност 

скупштине јединице локалне самоуправе, односно Скупштине 
Општине Фоча да именује и разрјешава директора и управни одбор 

јавне установе чији је оснивач Општина Фоча, у складу са законом.  

У члану 50. став 3. Статута Јавне установе Туристичка организација 

Општине Фоча предвиђено је да мандат чланова Управног одбора 

Јавне установе може престати и прије истека трајања мандата.  
На Четвртој редовној сједници, од 1.4.2021. године, након 

разматрања достављених материјала о раду и пословању Јавне 

установе, Скупштина Општине Фоча је, у оквиру тачки 29. и 30. 
дневног реда, донијела закључке којим није усвојила Извјештај о раду 

и пословању Јавне установе за 2020. годину и није дала сагласност на 

Програм рада Јавне установе за 2021. годину, након чега је донијела 
Закључак, број: 01-022-53/21 од 1.4.2021. године („Службени гласник 

Општине Фоча“, број 4/21), којим је покренут поступак разрјешења 

чланова Управног одбора Јавне установе прије истека трајања мандата 
по наведеном основу, уз обавезу да надлежни органи и радна тијела 

Скупштине Општине Фоча, у складу са својим надлежностима и 

овлашћењима, предузму потребне радње и активности за разрјешење и 
именовање чланова Управног одбора Јавне установе.  

Поступајући по предметном Закључку Скупштине Општине Фоча, 

Колегијум Скупштине је ово питање уврстио у приједлог дневног реда 
за Пету редовну сједницу Скупштине Општине Фоча. 

Комисија за избор и именовање је, на својој сједници од 27.4.2021. 

године,  утврдила приједлог да се чланови Управног одбора Јавне 

установе разријеше дужности по наведеном основу, што је 

констатовано у Приједлогу, број: 01-111-19-4/21 од 27.4.2021. године. 

Скупштина Општине Фоча је на Петој редовној сједници, дана 
29.4.2021. године, у оквиру тачке 19.2) дневног реда, разматрала 

питање разрјешења чланова Управног одбора Јавне установе по 

закључку Скупштине Општине Фоча. У току расправе констатоване су 
претходно наведене чињенице. 

На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из 

члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи, члана 16. 
став 6. Закона о систему јавних служби, члана 38. став 2. тачка 28) 

Статута Општине Фоча и члана 50. став 3. Статута Јавне установе 

Туристичка организација Општине Фоча, као законских прописа који 
регулишу питања избора и именовања, односно разрјешења органа 

управљања јавних установа чији је оснивач локална самоуправа, као и 

законских и статутарних овлашћења и надлежности Скупштине 
Општине Фоча да именује и разрјешава директора и чланове управног 

удбора јавне установе чији је оснивач Општина Фоча, 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 

достављања Рјешења.  
 

Број:  01-111-89/21                                                   ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       

Фоча, 29.4.2021. године                                СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                              Срђан  Драшковић, с.р.  

 

37.  
 

На основу члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 18. 

став 3а Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 4. став 2. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 38. став 2. 

тачка 28) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, 

број 8/17) и члана 54. Статута Јавне установе Туристичка организација 

Општине Фоча, у предмету одлучивања о избору и именовању 

вршиоца дужности директора Јавне установе Туристичка организација 

Општине Фоча, чији је оснивач Општина Фоча, Скупштина Општине 
Фоча, на Петој редовној сједници, дана 29.4.2021. године   д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е   

О  ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА  ДУЖНОСТИ   

ДИРЕКТОРА  ЈАВНЕ  УСТАНОВЕ   

ТУРИСТИЧКА  ОРГАНИЗАЦИЈА  ОПШТИНЕ  ФОЧА  

 

1.  СПОМЕНКА  ПОПАДИЋ, дипломирани педагог, именује се за 

вршиоца дужности директора Јавне установе Туристичка организација 
Општине Фоча. 

2.  Именовање се врши на период у трајању од два мјесеца, односно 

до завршетка поступка коначног именовања директора Јавне установе 
Туристичка организација Општине Фоча, након претходно 

спроведеног поступка оглашавања упражњене позиције и јавне 

конкуренције.    
3.  Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Општина Фоча је, као јединица локалне самоуправе, оснивач Јавне 
установе Туристичка организација Општине Фоча (у даљем тексту: 

Јавна установа).  

У члану 18. став 3а Закона о систему јавних служби предвиђено је 
да директора установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе 

именује скупштина општине, односно града. 

У члану 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске предвиђено је да се именовања у 

складу са овим законом могу вршити и на краћи период, а највише на 

период од два мјесеца. 
У члану 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи и члану 

38. став 2. тачка 28) Статута Општине Фоча предвиђена је надлежност 

скупштине јединице локалне самоуправе, односно Скупштине 
Општине Фоча да именује и разрјешава директора и управни одбор 

јавне установе чији је оснивач Општина Фоча, у складу са законом.  

У члану 54. Статута Јавне установе Туристичка организација 
Општине Фоча предвиђени су посебни услови за именовање на 

позицију директора Јавне установе. 

Скупштина Општине Фоча је на Петој редовној сједници, дана 
29.4.2021. године, у оквиру тачке 19. дневног реда, разматрала питање 

разрјешења и избора и именовања органа Јавне установе по закључку 

Скупштине, којом приликом је у оквиру подтачке 3) разматрано 
питање избора и именовања вршиоца дужности директора Јавне 

установе. У оквиру ове тачке дневног реда Скупштина Општине Фоча 

је разматрала Приједлог Комисије за избор и именовање, број: 01-111-
19-4/21 од 27.4.2021. године, која је утврдила приједлог за разрјешење 

и избор и именовање органа Јавне установе из дјелокруга своје 

надлежности, којим је предложено да се на позицију вршиоца 
дужности директора Јавне установе именује Споменка Попадић, 

дипломирани педагог, из Фоче. 

На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из 
члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи, члана 18. 

став 3а Закона о систему јавних служби, члана 4. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске, 

члана 38. став 2. тачка 28) Статута Општине Фоча и члана 54. Статута 

Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча, као законских 
прописа који регулишу питања избора и именовања органа управљања 

јавних установа чији је оснивач локална самоуправа, као и законских и 

статутарних овлашћења и надлежности Скупштине Општине Фоча да 
именује и разрјешава директора и чланове управног удбора јавне 

установе чији је оснивач Општина Фоча, 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 

достављања Рјешења.  
 

Број:  01-111-90/21                                                ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       

Фоча, 29.4.2021. године                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                            Срђан  Драшковић , с.р.  
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38.  

 

На основу члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи 

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

став 6. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 4. став 2. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 38. став 2. 

тачка 28) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, 

број 8/17) и члана 40. Статута Јавне установе Туристичка организација 
Општине Фоча, у предмету одлучивања о именовању вршилаца 

дужности чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка 

организација Општине Фоча, чији је оснивач Општина Фоча, 
Скупштина Општине Фоча, на Петој редовној сједници дана, 

29.4.2021. године,  д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О  ИМЕНОВАЊУ  ВРШИЛАЦА  ДУЖНОСТИ   

ЧЛАНОВА  УПРАВНОГ  ОДБОРА  ЈАВНЕ  УСТАНОВЕ   

ТУРИСТИЧКА  ОРГАНИЗАЦИЈА  ОПШТИНЕ  ФОЧА  

 

1.  Именују се вршиоци дужности чланова Управног одбора Јавне 
установе Туристичка организација Општине Фоча у саставу:  

1)  ВЛАДИМИР  КУЛИЋ, дипломирани правник, 

2)  БРАНА  СТАНКОВИЋ, дипломирани правник, 

3)  РАДЕНКО  ЛАЗОВИЋ, дипломирани економиста.   

2.  Именовање из тачке 1. овог рјешења врши се на период у трајању 
од два мјесеца, односно до завршетка поступка коначног именовања 

чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка организација 

Општине Фоча, након претходно спроведеног поступка оглашавања 
упражњене позиције и јавне конкуренције. 

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

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
Општина Фоча је, као јединица локалне самоуправе, оснивач Јавне 

установе Туристичка организација Општине Фоча (у даљем тексту: 

Јавна установа).  
У члану 16. став 6. Закона о систему јавних служби предвиђено је да 

управни одбор установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе 

именује и разрјешава скупштина општине, на приједлог начелника 
општине, након спроведеног поступка јавне конкуренције.  

У члану 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске предвиђено је да се именовања у 

складу са овим законом могу вршити и на краћи период, а највише на 

период од два мјесеца. 

У члану 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи и члану 
38. став 2. тачка 28) Статута Општине Фоча предвиђена је надлежност 

скупштине јединице локалне самоуправе, односно Скупштине 

Општине Фоча да именује и разрјешава директора и управни одбор 
јавне установе чији је оснивач Општина Фоча, у складу са законом.  

У члану 40. Статута Јавне установе Туристичка организација 

Општине Фоча предвиђени су посебни услови за именовање на 
позицију члана Управног одбора Јавне установе. 

На Петој редовној сједници, дана 29.4.2021. године, Скупштина 

Општине Фоча је, у оквиру тачке 19. дневног реда, разматрала питање 
разрјешења и избора и именовања органа Јавне установе по закључку 

Скупштине, којом приликом је у оквиру подтачке 3) разматрано 

питање избора и именовања вршилаца дужности чланова Управног 
одбора Јавне установе. У оквиру ове тачке дневног реда Скупштина 

Општине Фоча је разматрала Приједлог Начелника Општине Фоча, од 

27.4.2021. године, који је, у оквиру дјелокруга своје надлежности, 
утврдио приједлог за избор и именовање вршилаца дужности чланова 

Управног одбора Јавне установе. У току расправе констатоване су 

претходно наведене чињенице. 
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из 

члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи, члана 16. 

став 6. Закона о систему јавних служби, члана 4. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске, 

члана 38. став 2. тачка 28) Статута Општине Фоча и члана 40. Статута 

Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча, као законских 
прописа који регулишу питања избора и именовања, односно 

разрјешења органа управљања јавних установа чији је оснивач локална 
самоуправа, као и законских и статутарних овлашћења и надлежности 

Скупштине Општине Фоча да именује и разрјешава директора и 

чланове управног удбора јавне установе чији је оснивач Општина 
Фоча, 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 

достављања Рјешења.  

 

Број:  01-111-91/21                                                 ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       
Фоча, 29.4.2021. године                                СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                              Срђан  Драшковић, с.р.   

 
39.  
 

На основу члана 59. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 48. 
став 4. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16) и члана 63. став 1. тачка 17) Статута Општине Фоча („Службени 
гласник Општине Фоча“, број 8/17), Начелник Oпштине Фоча je  
 д о н и о   

 
П Р А В И Л Н И К  

О  ИЗМЈЕНАМА  ПРАВИЛНИКА  О  УНУТРАШЊОЈ  
ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ  РАДНИХ  МЈЕСТА   

У  ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  
 

Члан 1. 
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Општинској управи Општине Фоча („Службени 
гласник Општине Фоча“, бр. 16/17, 3/18, 10/18, 3/19, 7/19 и 3/21, у 
даљем тексту: Правилник), Одјељење за општу управу, у члану 24. 
тачка 9. иза назива радног мјеста: Виши стручни сарадник за војне 
евиденције, у другом ставу иза ријечи: „Звање“, ријеч: „треће“ 
замјењују се ријечју: „прво“, а у четвртом ставу исте тачке Потребно 
стручно знање, број и ријеч: „9 мјесеци“ замјењује се бројем и ријечју: 
„3 године“.    

Члан 2. 
У члану 24. тачка 10. Правилника, иза назива радног мјеста: 

Стручни сарадник за архивске послове, у другом ставу иза ријечи 
„Звање“, ријеч: „треће“ замјењују се ријечју „прво“, а у четвртом ставу 
исте тачке, Потребно стручно знање, број и ријеч: „6 мјесеци“ 
замјењује се бројем и ријечју: „2 године“.    

 
Члан 3. 

У члану 25. тачка 7. Правилника, иза назива радног мјеста: Стручни 
сарадник за грађанска стања - матичар, чување и вођење другог 
примјерка матичних књига, у другом ставу иза ријечи: „Звање“, ријеч: 
„друго“ замјењују се ријечју: „прво“, а у четвртом ставу исте тачке, 
Потребно стручно знање, број: „1“ замјењује се бројем: „2“.    

 
Члан 4. 

У члану 25. тачка 10. Правилника, иза назива радног мјеста: 
Стручни сарадник за овјеру потписа, рукописа и преписа, у другом 
ставу иза ријечи: „Звање“, ријеч: „друго“ замјењују се ријечју: „прво“, 
а у четвртом ставу исте тачке, Потребно стручно знање, број: „1“ 
замјењује се бројем: „2“.   

Члан 5. 
У члану 26. тачка 2. Правилника, иза назива радног мјеста: Виши 

стручни сарадник за оперативно - планске послове и заштиту и 
здравље на раду, у другом ставу иза ријечи: „Звање“, ријеч: „друго“ 
замјењују се ријечју: „прво“, а у четвртом ставу исте тачке, Потребно 
стручно знање, број: „2“ замјењује се бројем: „3“.   

 
Члан 6. 

У члану 29. тачка 2. Правилника, иза назива радног мјеста: 
Самостални  стручни сарадник за расељена лица и повратнике, у 
другом ставу иза ријечи „Звање“, ријеч: „друго“ замјењују се ријечју: 
„прво“, а у четвртом ставу исте тачке, Потребно стручно знање, број: 
„2“ замјењује се бројем: „3“.   

Члан 7. 
У члану 31. тачка 2. Правилника, Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности, иза назива радног мјеста: Самостални  стручни 
сарадник за привреду, у другом ставу иза ријечи „Звање“, ријеч: 
„друго“ замјењују се ријечју „прво“, а у четвртом ставу исте тачке, 
Потребно стручно знање, број: „2“ замјењује се бројем:м „3“.   

 
Члан 8. 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број: 02-014-148/21                                                 Начелник Општине   

Фоча, 26.4.2021. године                                     Милан  Вукадиновић, с.р.   
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40.  
 

Након сравњавања изворног текста Колективног уговора за 

запослене у Општинској управи Фоча („Службени гласник Општине 

Фоча“, број 6/21), вршилац дужности секретара Скупштине Општине 
Фоча је утврдио да се објављени текст Колективног уговора за 

запослене у Општинској управи Фоча не слаже са изворником у дијелу 

који се односи на члан 9. став 2. за 3. платну групу – ССС 4. степен – 7. 
категорија – струч. сар. – треће звање, и на основу овлашћења из члана 

215. Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник 
Општине Фоча“, број 14/17),  даје се  

 

И С П Р А В К А  

Колективног  уговора  за  запослене  у  Општинској  управи  

Фоча  
 

 
1. У Колективном уговору за запослене у Општинској управи Фоча 

(„Службени гласник Општине Фоча“, број 6/21), у члану 9. став 2. у 3. 

платној групи – ССС 4. степен – 7. категорија – струч. сар. – треће 

звање, умјесто броја: „6,46“ треба да се стоји број: „6,57“. 

2.  Ова исправка објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Фоча“.  
 

Број:  02-014-70/21-1                                             ВД  СЕКРЕТАР  

Фоча, 19.4.2021. године                               СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                             Бранимир  Радовић, с.р.     

 

 

 

 

S A D R @ A  J  
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ФОЧА  
 

1.  Одлука о додјели награда и признања Општине Фоча за 2021. годину  ..........................................................................................................................  1  

2.  Закључак,  број: 01-022-59/21,  од 29.4.2021. године      (Извјештај Начелника Општине Фоча о трошењу буџетске резерве из Буџета  
      Општине Фоча у 2020. години)  ...........................................................................................................................................................................................  1  

3.  Закључак,  број: 01-022-60/21,  од 29.4.2021. године    (Извјештај Начелника Општине Фоча о раду у органима предузећа која обављају  

      комуналне дјелатности за 2020. годину)  ............................................................................................................................................................................  1  
4.  Закључак,  број: 01-022-61/21,  од 29.4.2021. године  (Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за  2020. годину) …  2 

5.  Закључак,  број: 01-022-62/21,  од 29.4.2021. године   (Извјештај о утрошку средстава заједничке комуналне потрошње за 2020.  годину) ...  2  

6.  Закључак,  број: 01-022-63/21,  од 29.4.2021. године    (Извјештај о реализацији Програма уређења локалних и некатегорисаних   
      путева за 2020. годину)…………………………………………………………………………………………………………………………………....  2  

7.  Закључак,  број: 01-022-64/21,  од 29.4.2021. године (Извјештај о утрошку намјенских средстава од накнаде по основу продаје  
      шумских     сортимената у 2020. години)  ……………………………………………………………………………………………………………….  2  

8.  Закључак,  број: 01-022-65/21,  од 29.4.2021. године  (Извјештај о утрошку средстава од концесионих накнада за 2020. годину)  .........................  2 

9.  Закључак,  број: 01-022-66/21,  од 29.4.2021. године  (Извјештај о утрошку средстава од водних накнада за 2020. годину)  ...................................  2  
10.  Закључак,  број: 01-022-67/21,  од 29.4.2021. године  (Извјештај о раду Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча за 2020. годину)  . 2  

11.  Закључак,  број: 01-022-68/21,  од 29.4.2021. године  (Извјештај о раду и пословању Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча  

       у периоду од 01.01. – 31.12.2020. године)  .........................................................................................................................................................................  3  
12.  Закључак,  број: 01-022-69/21,  од 29.4.2021. године (Истражни органи о раду и финансијском пословању Јавне здравствене установе  

       „Апотека Фоча“ Фоча)  ........................................................................................................................................................................................................  3   

13.  Закључак,  број: 01-022-70/21,  од 29.4.2021. године  (Израда репрограма обавеза и проналажење стратешких партнера Јавне  
       здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча)  ..................................................................................................................................................................  3  

14.  Закључак,  број: 01-022-71/21,  од 29.4.2021. године (Анкетни одбор за Јавну здравствену установу „Апотека Фоча“ Фоча)  ..............................  3  

15.  Закључак,  број: 01-022-72/21,  од 29.4.2021. године (Проширење локације за нову градску депонију на дио к.ч. 1456 к.о. Филиповићи)  .  3   
16.  Рјешење о разрјешењу члана Општинске изборне комисије Фоча  ................................................................................................................................  3  

17.  Рјешење о именовању члана Општинске изборне комисије Фоча  .................................................................................................................................  4 

18.  Рјешење о именовању предсједника Општинске изборне комисије Фоча  ....................................................................................................................  5 
19.  Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности секретара Скупштине Општине Фоча  .....................................................................................................  6     

20.  Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу Општинске управе Општине Фоча  ........................................  6     

21.  Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије Општинске управе Општине Фоча  ...............................................  7      
22.  Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и  друштвене дјелатности Општинске управе Општине Фоча ....  7   

23.  Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно  

       уређење и стамбено – комуналне послове Општинске управе Општине Фоча  …………………………………………………………………….  8   
24.  Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске  

       послове и комуналну полицију Општинске управе Општине Фоча …………………………………………………………………………………….8   

25.  Рјешење о именовању секретара Скупштине Општине Фоча  ........................................................................................................................................  9     
26.  Рјешење о именовању начелника Одјељења за општу управу Општинске управе  Општине Фоча  ..........................................................................  9      

27.  Рјешење о именовању начелника Одјељења за финансије Општинске управе Општине Фоча  ...............................................................................  10       

28.  Рјешење о именовању начелника Одјељења за привреду и друштвене  дјелатности Општинске управе Општине Фоча  ....................................  11    
29.  Рјешење о именовању начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено –  комуналне послове Општинске управе Општине Фоча  ....  11    

30.  Рјешење о именовању начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију Општинске управе Општине Фоча  ....................  12     

31.  Рјешење о разрјешењу директора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча  ..............................................................................................  13    
32.  Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча  ....................................................................  13    

33.  Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча  ..............................................................  14  

34.  Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча  ..................................  14  
35.  Рјешење о разрјешењу директора Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча  ................................................................................  15 

36.  Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча  ........................................................  15  

37.  Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча  .................................................  16   

38.  Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча  ................  17  
 

НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ  ФОЧА  
 

39.   Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и  

        систематизацији радних мјеста у Општинској управи Општине Фоча  ......................................................................................................................  17   
 

СЕКРЕТАР  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  
 

40.  Исправка Колективног уговора за запослене у Општинској управи Фоча  .................................................................................................................  18  

 

 

1.  Издава~:  Скуп{тина Оп{тине Фо~а.  "Слу`бени гласник Оп{тине Фо~е"  излази по потреби.  Главни  и  одговорни  уредник  
sekretar Skup{tine Branimir Radovi}. @иро ра~ун: 562-0060002186-45 код НЛБ  банка у Фо~и. Тира` 100 примјерака.  
Рје{еwем министра за информисаwе, под ред. бр. 26 од 03.06.1993. године "Гласник" је уписан у Евиденцију јавних гласила. 
[тампа: [тампарија "КАБ-САВИЋ Б“ Фоча. Тел. 058 210-210. 


