
 

 

SLU@BENI GLASNIK 
OP[TINE FO^A 

  
1.   
 

На основу члана 16. став 4. Закона о безбједности саобраћаја на 
путевима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 63/11), члана 39. став 2. тачка 2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 
38. став 2. тачка 2) Статута Oпштине Фоча („Службени гласник 
Oпштине Фоча”, број 8/17) и члана 8. Одлуке о безбједности 
саобраћаја нa путевима општине Фоча („Службени гласник Oпштине 
Фоча”, број 11/17), Скупштина Oпштине Фоча, на Осмој редовној 
сједници, дана 30. 9. 2021. године, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

О  ПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕГИЈЕ 

БЕЗБЈЕДНОСТИ  ДРУМСКОГ  САОБРАЋАЈА   

ОПШТИНЕ  ФОЧА ЗА  ПЕРИОД  2022 – 2031.  ГОДИНЕ 

 
I 

1) Општина Фоча приступа изради Стратегије безбједности 

друмског саобраћаја општине Фоча за период 2022 – 2031. године.  
2)  Стратегија ће бити израђенa у складу са Законом о безбједности 

саобраћаја на путевима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 63/11).  
II 

За припрему и израду Стратегије безбједности  друмског саобраћаја 

општине Фоча за период 2022 – 2031. године биће задужена радна 
група, коју ће именовати Начелник Општине Фоча.  

 

III 

Радна група ће, као оперативно и координационо тијело, бити 

задужена за вођење процеса израде ове стратегије.  
 

IV 

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

Број:  01-022-103/21                                              ПРЕДСЈЕДНИК   
Фоча, 30. 9. 2021. године                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                           Срђан  Драшковић, с. р.   
 

2.  
 

На основу члана 40. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 
84/19), члана 39. став 2. тачка 8) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 62/21) и 
члана 38. став 2. тачка 9) Статута Општине Фоча („Службени гласник 
Општине Фоча“, број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на Осмој 
редовној сједници, дана 30. 9. 2021. године,  д о н о с и  

 
О Д Л У К У 

О  ПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ  ИЗМЈЕНА  И  ДОПУНА ДИЈЕЛА 
РЕГУЛАЦИОНОГ  ПЛАНА  „БРОД  НА  ДРИНИ“  ФОЧА 

(шеста  измјена) 
 

I 
Приступа се изради измјена и допуна дијела Регулациног плана 

„Брод на Дрини“ Фоча (у даљем тексту: План).   
 

II 
1)  Измјене и допуне Плана обухватају главну раскрсницу у насељу 

Брод на Дрини, укључујући и дио магистралног пута М I - 111, између 
раскрснице и моста на ријеци Дрини, као и почетних 850 метара 
магистралног пута М I - 111, од ове раскрснице у смјеру Црне Горе. 
План обухвата и простор између раскрснице и зграде основне школе у 
насељу Брод на Дрини (к.ч. бр. 463/2 и 463/3 к. о. Брод). Источна  

 
граница Плана се подудара са границом постојећег Регулационог 
плана „Брод на Дрини“, од почетка раскрснице, закључно са 850 
метара магистралног пута у смјеру Црне Горе. Западна граница овог 
дијела трасе магистралног пута одређена је Урбанистичко – техничким 
условима за реконструкцију магистралног пута М - 18, Брод на Дрини 
– Шћепан Поље, урађеним од стране „Урбис центар“ д. о. о. Бања 
Лука, у јулу 2019. године. 

2)  Саставни дио ове одлуке је графички приказ граница обухвата 

Плана.    
III 

1)  Измјене Плана врше се за период од 10 година. 
2)  Почетак рачунања периода из подтачке 1) ове тачке рачуна се од 

дана ступања на снагу одлуке о усвајању Плана. 
3)  Средства за израду Плана обезбиједиће Општина Фоча и иста ће 

бити рефундирана од стране подносиоца иницијативе за измјену Плана 
– Јавно предузеће „Путеви Републике Српске“ д. о. о. Бања Лука. 

4)  Смјернице за израду Плана садржане су у Стратегији развоја 
Општине Фоча, постојећим планским документима који обухватају 
овај простор, укључујући и Урбанистичко – техничке услове за 
реконструкцију магистралног пута М - 18, Брод на Дрини – Шћепан 
Поље, који су урађени од стране „Урбис центар“ д. о. о. Бања Лука, у 
јулу 2019. године.  

IV 
1)  Рок за израду Плана је  90 дана од дана  ступања на снагу ове 

одлуке. 
2)  Нацрт Плана ће бити стављен на јавни увид, у трајању од 30 

дана, у просторијама носиоца припреме Плана. 
3)  Приједлог одлуке о усвајању плана са потребним образложењем 

утврдиће носилац припреме Плана и Начелник Општине Фоча, уз 
сагласност подносиоцa захтјева из тачке III подтачке 3) ове одлуке.  

 

V 
Планом се, у складу са законом, треба утврдити: намјена површина, 

густина насељености и коефицијент изграђености, коефицијент 
искоришћености, нивелациони подаци, регулационе и грађевинске 
линије, валоризација постојећих објеката и приједлог мјера 
интервенције, уређење слободних површина, урбанистичко - технички 
услови за пројектовање и извођење, услови за израду урбанистичких 
пројеката, облик и димензије грађевинских парцела (план 
парцелације), подаци о власничком статусу земљишта, услови уређења 
грађевинског земљишта, изградња објеката и мреже комуналне, 
енергетске и саобраћајне инфраструктуре, мјере заштите културно - 
историјског и природног насљеђа, мјере заштите становника и 
материјалних добара од природних и других непогода, мјере за 
уклањање архитектонских баријера и кретање лица са умањеним 
тјелесним способностима, мјере за заштиту животне средине, мјере 
енергетске ефикасности, економска валоризација Плана и друго што 
проистиче из карактера подручја, односно његове изграђености.  

 
VI 

1)  За носиоца припреме Плана одређује се Одјељење за просторно 
уређење и стамбено – комуналне послове Општинске управе Општине 
Фоча. 

2)  Носилац израде Плана одредиће се уговором између Општине 
Фоча и правног лица које посједује овлашћење за израду планске 
документације, прописане законом. 

 

VII 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

Број:  01-022-104/21                                            ПРЕДСЈЕДНИК   
Фоча, 30. 9. 2021. године                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                     Срђан  Драшковић, с. р.   
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3.   
 

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

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 26. Закона о 

музејској дјелатности („Службени гласник  Републике Српске“, бр. 

89/08, 57/12 и 18/17), члана 8. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 41/03) и члана 38. став 2. тачка 2) Статута 
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), 

Скупштина Општине Фоча, на Осмој редовној сједници, дана 30. 9. 

2021. године,  д о н о с и  
 

О Д Л У К У   

О  РАСПИСИВАЊУ  ЈАВНОГ  КОНКУРСА   

ЗА  ИЗБОР  И  ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА   

ЈАВНЕ  УСТАНОВЕ  МУЗЕЈ  „СТАРА  ХЕРЦЕГОВИНА“  

ФОЧА  

 

I 

1)  Овом одлуком Скупштина Општине Фоча расписује јавни 
конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Музеј „Стара 

Херцеговина“ Фоча, чији је оснивач Општина Фоча. 

2)  Овом одлуком утврђују се елементи за спровођење јавног 

конкурса, као што су: процедура, начин, услови, критеријуми и други 

елементи за избор и именовање, у поступку оглашавања предметне 

позиције и јавне конкуренције.    
II 

1)  Директор Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча (у 

даљем тексту: Јавна установа) именује се на мандатни период у 
трајању од четири године. 

2)  Директор Јавне установе представља и заступа Јавну установу и 

врши друге послове и дужности из оквира законских и статутарних 
овлашћења и надлежности директора, као инокосног органа 

руковођења, у складу са Законом о систему јавних служби, Законом о 

музејској дјелатности и другим прописима и подзаконским актима 
којим је регулисана и уређена материја обављања пословних 

дјелатности Јавне установе, актом о оснивању Јавне установе и другим 

актима и одлукама Општине Фоча, као и Статутом Јавне установе.  
 

III 

1)  Услови за избор и именовање директора Јавне установе одређени 
су као општи и посебни услови.  

2)  Општи услови за избор и именовање директора Јавне установе 

утврђени су Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске. 

3)  Посебни услови за избор и именовање директора Јавне установе 

утврђени су Законом о музејској дјелатности и Статутом Јавне 
установе.  

IV 

1) Избор и именовање директора Јавне установе извршиће се након 
оглашавања предметне позиције и спроведеног јавног конкурса у 

поступку отворене конкуренције пријављених кандидата. 

2)  Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе 
објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном 

листу „Глас Српске“.  

V 
1)  Рок за подношење пријава на јавни конкурс траје 15 дана од дана 

објављивања јавног конкурса. 
2)  У случају постојања различитих датума објављивања јавног 

конкурса у јавним гласилима из тачке IV ове одлуке, рок за 

подношење пријава и затварање јавног конкурса рачуна се од дана 
посљедњег објављивања.  

VI 

1)  Поступак спровођења јавног конкурса извршиће Комисија за 
избор, коју именује Начелник Општине Фоча, у саставу и структури у 

складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске и Рјешењем о утврђивању Листе за именовање 
чланова комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање 

чланова управних одбора и директора јавних установа чији је оснивач 

Општина Фоча или за пријем службеника и намјештеника у 
Општинску управу Општине Фоча („Службени гласник Општине 

Фоча“, број 4/21). 

2)  Комисија за избор именује се у саставу од пет чланова, у 
одговарајућој структури, коју чине: 

-  три општинска службеника из састава Општинске управе 

Општине Фоча, 
- два лица изван састава Општинске управе Општине Фоча која 

познају област за коју се врши именовање.   

3)  У састав Комисије за избор именују се лица која:  

-  имају одговарајуће професионално и стручно знање на истом или 
вишем нивоу од позиције за коју се спроводи поступак,  

-  познају одредбе Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске којим је регулисана процедура и 

поступак спровођења јавног конкурса.  

4)  Јавни конкурс спроводи се на начин и у поступку који је 

предвиђен одредбама Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске, под којим се подразумијева:  

-  контрола и оцјена благовремености и комплетности достављених 

пријава кандидата,  
-  контрола и оцјена испуњавања утврђених општих и посебних 

услова,  

-  састављање листе са ужим избором кандидата који испуњавају 
услове јавног конкурса,  

-  обављање интервјуа са кандидатима,  

- утврђивање ранг – листе кандидата, са редослиједом кандидата и 
препоруком за коначно именовање,  

-  коначно именовање на предметну позицију. 

5)  Комисија за избор је дужна да спроведе поступак за избор 
директора Јавне установе и ранг – листу кандидата са препоруком за 

коначно именовање достави предсједнику Скупштине Општине Фоча, 

у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата на 
јавни конкурс.  

VII 

Коначно именовање директора Јавне установе врши Скупштина 

Општине Фоча, на приједлог Комисије за избор, у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске.  
 

VIII 

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

 

Број:  01-022-105/21                                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Фоча, 30. 9. 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, 36/19 и 61/21), 
члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 8. Закона о 

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

тачка 2) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, 

број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на Осмој редовној сједници, 
дана 30. 9. 2021. године,  д о н о с и  

 

О Д Л У К У   

О  РАСПИСИВАЊУ  ЈАВНОГ  КОНКУРСА   

ЗА  ИЗБОР  И  ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА   

ЦЕНТРА  ЗА  КУЛТУРУ  И  ИНФОРМИСАЊЕ  ФОЧА  

 

I 

1)  Овом одлуком Скупштина Општине Фоча расписује јавни 
конкурс за избор и именовање директора Центра за културу и 

информисање Фоча, чији је оснивач Општина Фоча. 

2)  Овом одлуком утврђују се елементи за спровођење јавног 
конкурса, као што су: процедура, начин, услови, критеријуми и други 

елементи за избор и именовање, у поступку оглашавања предметне 

позиције и јавне конкуренције.    
II 

1)  Директор Центра за културу и информисање Фоча (у даљем 

тексту: Центар) именује се на мандатни период у трајању од четири 
године. 

2)  Директор Центра представља и заступа Центар и врши друге 

послове и дужности из оквира законских и статутарних овлашћења и 
надлежности директора, као инокосног органа руковођења, у складу са 

Законом о систему јавних служби, законима и другим прописима и 

подзаконским актима којим је регулисана и уређена материја 
обављања пословних дјелатности Центра, актом о оснивању Центра и 

другим актима и одлукама Општине Фоча, као и Статутом Центра.  

 
III 

1)  Услови за избор и именовање директора Центра одређени су као 
општи и посебни услови.  

2)  Општи услови за избор и именовање директора Центра утврђени 

су Законом о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске. 
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3)  Посебни услови за избор и именовање директора Центра 
утврђени су Статутом Центра.  

IV 

1) Избор и именовање директора Центра извршиће се након 

оглашавања предметне позиције и спроведеног јавног конкурса у 

поступку отворене конкуренције пријављених кандидата. 

2)  Јавни конкурс за избор и именовање директора Центра објавиће 
се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас 

Српске“.  

V 
1)  Рок за подношење пријава на јавни конкурс траје 15 дана од дана 

објављивања јавног конкурса. 

2)  У случају постојања различитих датума објављивања јавног 
конкурса у јавним гласилима из тачке IV ове одлуке, рок за 

подношење пријава и затварање јавног конкурса рачуна се од дана 

посљедњег објављивања.  
VI 

1)  Поступак спровођења јавног конкурса извршиће Комисија за 

избор, коју именује Начелник Општине Фоча, у саставу и структури у 
складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске и Рјешењем о утврђивању Листе за именовање 

чланова комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање 
чланова управних одбора и директора јавних установа чији је оснивач 

Општина Фоча или за пријем службеника и намјештеника у 

Општинску управу Општине Фоча („Службени гласник Општине 

Фоча“, број 4/21). 

2)  Комисија за избор именује се у саставу од пет чланова, у 
одговарајућој структури, коју чине:  

-  три општинска службеника из састава Општинске управе 

Општине Фоча, 
- два лица изван састава Општинске управе Општине Фоча која 

познају област за коју се врши именовање.   

3)  У састав Комисије за избор именују се лица која:  
-  имају одговарајуће професионално и стручно знање на истом или 

вишем нивоу од позиције за коју се спроводи поступак,  

-  познају одредбе Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске којим је регулисана процедура и 

поступак спровођења јавног конкурса.  

4)  Јавни конкурс спроводи се на начин и у поступку који је 
предвиђен одредбама Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске, под којим се подразумијева:  

-  контрола и оцјена благовремености и комплетности достављених 
пријава кандидата,  

-  контрола и оцјена испуњавања утврђених општих и посебних 

услова,  

-  састављање листе са ужим избором кандидата који испуњавају 

услове јавног конкурса,  

-  обављање интервјуа са кандидатима,  
- утврђивање ранг – листе кандидата, са редослиједом кандидата и 

препоруком за коначно именовање,  

-  коначно именовање на предметну позицију. 
5)  Комисија за избор је дужна да спроведе поступак за избор 

директора Центра и ранг – листу кандидата са препоруком за коначно 

именовање достави предсједнику Скупштине Општине Фоча, у року 
од 30 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата на јавни 

конкурс.  

VII 
Коначно именовање директора Центра врши Скупштина Општине 

Фоча, на приједлог Комисије за избор, у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске.  
 

VIII 

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

 

Број:  01-022-106/21                                               ПРЕДСЈЕДНИК  
Фоча, 30. 9. 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, 36/19 и 61/21), 

члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 87. Закона о 

социјалној заштити („Службени гласник  Републике Српске“, бр. 

37/12, 90/16, 94/19 и 42/20), члана 8. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 41/03) и члана 38. став 2. тачка 2) Статута 

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

Скупштина Општине Фоча, на Осмој редовној сједници, дана 30. 9. 
2021. године,  д о н о с и  

О Д Л У К У   

О  РАСПИСИВАЊУ  ЈАВНОГ  КОНКУРСА   

ЗА  ИЗБОР  И  ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА   

ЈАВНЕ  УСТАНОВЕ  ЦЕНТАР  ЗА  СОЦИЈАЛНИ  РАД  ФОЧА   

 
I 

1)  Овом одлуком Скупштина Општине Фоча расписује јавни 

конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Центар за 
социјални рад Фоча, чији је оснивач Општина Фоча. 

2)  Овом одлуком утврђују се елементи за спровођење јавног 

конкурса, као што су: процедура, начин, услови, критеријуми и други 
елементи за избор и именовање, у поступку оглашавања предметне 

позиције и јавне конкуренције.    

II 
1)  Директор Јавне установе Центар за социјални рад Фоча (у даљем 

тексту: Јавна установа) именује се на мандатни период у трајању од 

четири године. 
2)  Директор Јавне установе представља и заступа Јавну установу и 

врши друге послове и дужности из оквира законских и статутарних 

овлашћења и надлежности директора, као инокосног органа 
руковођења, у складу са Законом о систему јавних служби, Законом о 

социјалној заштити и другим прописима и подзаконским актима којим 

је регулисана и уређена материја обављања пословних дјелатности 

Јавне установе, актом о оснивању Јавне установе и другим актима и 

одлукама Општине Фоча, као и Статутом Јавне установе.  
 

III 

1)  Услови за избор и именовање директора Јавне установе одређени 
су као општи и посебни услови.  

2)  Општи услови за избор и именовање директора Јавне установе 

утврђени су Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске. 

3)  Посебни услови за избор и именовање директора Јавне установе 

утврђени су Законом о социјалној заштити и Статутом Јавне установе.  
 

IV 

1) Избор и именовање директора Јавне установе извршиће се након 
оглашавања предметне позиције и спроведеног јавног конкурса у 

поступку отворене конкуренције пријављених кандидата. 

2)  Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе 
објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном 

листу „Глас Српске“.  

V 

1)  Рок за подношење пријава на јавни конкурс траје 15 дана од дана 

објављивања јавног конкурса. 

2)  У случају постојања различитих датума објављивања јавног 
конкурса у јавним гласилима из тачке IV ове одлуке, рок за 

подношење пријава и затварање јавног конкурса рачуна се од дана 

посљедњег објављивања.  
VI 

1)  Поступак спровођења јавног конкурса извршиће Комисија за 

избор, коју именује Начелник Општине Фоча, у саставу и структури у 
складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске и Рјешењем о утврђивању Листе за именовање 

чланова комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање 
чланова управних одбора и директора јавних установа чији је оснивач 

Општина Фоча или за пријем службеника и намјештеника у 

Општинску управу Општине Фоча („Службени гласник Општине 
Фоча“, број 4/21). 

2)  Комисија за избор именује се у саставу од пет чланова, у 

одговарајућој структури, коју чине: 
-  три општинска службеника из састава Општинске управе 

Општине Фоча, 

- два лица изван састава Општинске управе Општине Фоча која 
познају област за коју се врши именовање.   

3)  У састав Комисије за избор именују се лица која:  

-  имају одговарајуће професионално и стручно знање на истом или 
вишем нивоу од позиције за коју се спроводи поступак,  

-  познају одредбе Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске којим је регулисана процедура и 
поступак спровођења јавног конкурса.  

4)  Јавни конкурс спроводи се на начин и у поступку који је 
предвиђен одредбама Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске, под којим се подразумијева:  

-  контрола и оцјена благовремености и комплетности достављених 
пријава кандидата,  

-  контрола и оцјена испуњавања утврђених општих и посебних 

услова,  
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-  састављање листе са ужим избором кандидата који испуњавају 
услове јавног конкурса,  

-  обављање интервјуа са кандидатима,  

- утврђивање ранг – листе кандидата, са редослиједом кандидата и 

препоруком за коначно именовање,  

-  коначно именовање на предметну позицију. 

5)  Комисија за избор је дужна да спроведе поступак за избор 
директора Јавне установе и ранг – листу кандидата са препоруком за 

коначно именовање достави предсједнику Скупштине Општине Фоча, 

у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата на 
јавни конкурс.  

VII 

Коначно именовање директора Јавне установе врши Скупштина 
Општине Фоча, на приједлог Комисије за избор, у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске.  

 
VIII 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

Број:  01-022-107/21                                              ПРЕДСЈЕДНИК  

Фоча, 30. 9. 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, 36/19 и 61/21), 
члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), чл. 81. и 82. Закона о 

предшколском васпитању и образовању („Службени гласник  
Републике Српске“, бр. 79/15 и 63/20), члана 8. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03) и члана 38. став 2. 
тачка 2) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, 

број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на Осмој редовној сједници, 

дана 30. 9. 2021. године,  д о н о с и  
 

О Д Л У К У   

О  РАСПИСИВАЊУ  ЈАВНОГ  КОНКУРСА   

ЗА  ИЗБОР  И  ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА   

ЈАВНЕ  УСТАНОВЕ  ДЈЕЧИЈИ  ВРТИЋ  

 „ЧИКА  ЈОВА  ЗМАЈ“  ФОЧА   
 

I 

1)  Овом одлуком Скупштина Општине Фоча расписује јавни 
конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Дјечији вртић 

„Чика Јова Змај“ Фоча, чији је оснивач Општина Фоча.  

2)  Овом одлуком утврђују се елементи за спровођење јавног 
конкурса, као што су: процедура, начин, услови, критеријуми и други 

елементи за избор и именовање, у поступку оглашавања предметне 

позиције и јавне конкуренције.    
II 

1)  Директор Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча (у 

даљем тексту: Јавна установа) именује се на мандатни период у 
трајању од четири године. 

2)  Директор Јавне установе представља и заступа Јавну установу и 

врши друге послове и дужности из оквира законских и статутарних 
овлашћења и надлежности директора, као инокосног органа 

руковођења, у складу са Законом о систему јавних служби, Законом о 

предшколском васпитању и образовању и другим прописима и 
подзаконским актима којим је регулисана и уређена материја 

обављања пословних дјелатности Јавне установе, актом о оснивању 

Јавне установе и другим актима и одлукама Општине Фоча, као и 
Статутом Јавне установе.  

III 

1)  Услови за избор и именовање директора Јавне установе одређени 
су као општи и посебни услови.  

2)  Општи услови за избор и именовање директора Јавне установе 

утврђени су Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске. 

3)  Посебни услови за избор и именовање директора Јавне установе 

утврђени су Законом о предшколском васпитању и образовању и 
Статутом Јавне установе.  

IV 

1) Избор и именовање директора Јавне установе извршиће се након 
оглашавања предметне позиције и спроведеног јавног конкурса у 

поступку отворене конкуренције пријављених кандидата. 

2)  Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе 
објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном 

листу „Глас Српске“.  

V 
1)  Рок за подношење пријава на јавни конкурс траје 15 дана од дана 

објављивања јавног конкурса. 

2)  У случају постојања различитих датума објављивања јавног 

конкурса у јавним гласилима из тачке IV ове одлуке, рок за 

подношење пријава и затварање јавног конкурса рачуна се од дана 

посљедњег објављивања.  
 

VI 

1)  Поступак спровођења јавног конкурса извршиће Комисија за 
избор, коју именује Начелник Општине Фоча, у саставу и структури у 

складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске и Рјешењем о утврђивању Листе за именовање 
чланова комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање 

чланова управних одбора и директора јавних установа чији је оснивач 

Општина Фоча или за пријем службеника и намјештеника у 
Општинску управу Општине Фоча („Службени гласник Општине 

Фоча“, број 4/21). 

2)  Комисија за избор именује се у саставу од пет чланова, у 
одговарајућој структури, коју чине: 

-  три општинска службеника из састава Општинске управе 

Општине Фоча, 
- два лица изван састава Општинске управе Општине Фоча која 

познају област за коју се врши именовање.   

3)  У састав Комисије за избор именују се лица која:  
-  имају одговарајуће професионално и стручно знање на истом или 

вишем нивоу од позиције за коју се спроводи поступак,  
-  познају одредбе Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске којим је регулисана процедура и 
поступак спровођења јавног конкурса.  

4)  Јавни конкурс спроводи се на начин и у поступку који је 
предвиђен одредбама Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске, под којим се подразумијева:  

-  контрола и оцјена благовремености и комплетности достављених 
пријава кандидата,  

-  контрола и оцјена испуњавања утврђених општих и посебних 
услова,  

-  састављање листе са ужим избором кандидата који испуњавају 
услове јавног конкурса,  

-  обављање интервјуа са кандидатима,  
- утврђивање ранг – листе кандидата, са редослиједом кандидата и 

препоруком за коначно именовање,  
-  коначно именовање на предметну позицију. 
5)  Комисија за избор је дужна да спроведе поступак за избор 

директора Јавне установе и ранг – листу кандидата са препоруком за 
коначно именовање достави предсједнику Скупштине Општине Фоча, 
у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата на 
јавни конкурс.  

VII 
Коначно именовање директора Јавне установе врши Скупштина 

Општине Фоча, на приједлог Комисије за избор, у складу са Законом о 
министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске.  

 
VIII 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број:  01-022-108/21                                            ПРЕДСЈЕДНИК  

Фоча, 30. 9. 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, 36/19 и 61/21), 
члана 16. став 6. Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 28. Закона о 

музејској дјелатности („Службени гласник  Републике Српске“, бр. 
89/08, 57/12 и 18/17), члана 8. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 41/03) и члана 38. став 2. тачка 2) Статута 
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), 

Скупштина Општине Фоча, на Осмој редовној сједници, дана 30. 9. 

2021. године,  д о н о с и  
 

О Д Л У К У   

О  РАСПИСИВАЊУ  ЈАВНОГ  КОНКУРСА   

ЗА  ИЗБОР  И  ИМЕНОВАЊЕ  ЧЛАНОВА   

УПРАВНОГ  ОДБОРА    ЈАВНЕ  УСТАНОВЕ   

МУЗЕЈ  „СТАРА  ХЕРЦЕГОВИНА“  ФОЧА  
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I 
1)  Овом одлуком Скупштина Општине Фоча расписује јавни 

конкурс за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне 

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

Фоча. 

2)  Овом одлуком утврђују се елементи за спровођење јавног 

конкурса, као што су: процедура, начин, услови, критеријуми и други 
елементи за избор и именовање, у поступку оглашавања предметне 

позиције и јавне конкуренције.    

II 
1)  Чланови Управног одбора Јавне установе Музеј „Стара 

Херцеговина“ Фоча (у даљем тексту: Јавна установа) именују се на 

мандатни период у трајању од четири године. 
2)  Чланови Управног одбора Јавне установе врше послове и 

дужности из оквира законских и статутарних овлашћења и 

надлежности Управног одбора, као колективног органа руковођења 
Јавне установе, у складу са Законом о систему јавних служби, Законом 

о музејској дјелатности и другим прописима и подзаконским актима 

којим је регулисана и уређена материја обављања пословних 
дјелатности Јавне установе, актом о оснивању Јавне установе и другим 

актима и одлукама Општине Фоча, као и Статутом Јавне установе.  

 
III 

1)  Услови за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне 

установе одређени су као општи и посебни услови.  

2)  Општи услови за избор и именовање чланова Управног одбора 

Јавне установе утврђени су Законом о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске. 

3)  Посебни услови за избор и именовање чланова Управног одбора 

Јавне установе утврђени су Законом о музејској дјелатности и 
Статутом Јавне установе.  

IV 

1) Избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе 
извршиће се након оглашавања предметне позиције и спроведеног 

јавног конкурса у поступку отворене конкуренције пријављених 

кандидата. 
2)  Јавни конкурс за избор и именовање чланова Управног одбора 

Јавне установе објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“ 

и дневном листу „Глас Српске“.  
V 

1)  Рок за подношење пријава на јавни конкурс траје 15 дана од дана 

објављивања јавног конкурса. 
2)  У случају постојања различитих датума објављивања јавног 

конкурса у јавним гласилима из тачке IV ове одлуке, рок за 

подношење пријава и затварање јавног конкурса рачуна се од дана 

посљедњег објављивања.  

VI 

1)  Поступак спровођења јавног конкурса извршиће Комисија за 
избор, коју именује Начелник Општине Фоча, у саставу и структури у 

складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске и Рјешењем о утврђивању Листе за именовање 
чланова комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање 

чланова управних одбора и директора јавних установа чији је оснивач 

Општина Фоча или за пријем службеника и намјештеника у 
Општинску управу Општине Фоча („Службени гласник Општине 

Фоча“, број 4/21). 

2)  Комисија за избор именује се у саставу од пет чланова, у 
одговарајућој структури, коју чине: 

-  три општинска службеника из састава Општинске управе 

Општине Фоча, 
- два лица изван састава Општинске управе Општине Фоча која 

познају област за коју се врши именовање.   

3)  У састав Комисије за избор именују се лица која:  
-  имају одговарајуће професионално и стручно знање на истом или 

вишем нивоу од позиције за коју се спроводи поступак,  

-  познају одредбе Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске којим је регулисана процедура и 

поступак спровођења јавног конкурса.  

4)  Јавни конкурс спроводи се на начин и у поступку који је 
предвиђен одредбама Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске, под којим се подразумијева:  

-  контрола и оцјена благовремености и комплетности достављених 
пријава кандидата,  

-  контрола и оцјена испуњавања утврђених општих и посебних 
услова,  

-  састављање листе са ужим избором кандидата који испуњавају 

услове јавног конкурса,  
-  обављање интервјуа са кандидатима,  

- утврђивање ранг – листе кандидата, са редослиједом кандидата и 

препоруком за коначно именовање,  

-  коначно именовање на предметну позицију. 
5)  Комисија за избор је дужна да спроведе поступак за избор 

чланова Управног одбора Јавне установе и ранг – листу кандидата, са 

препоруком за утврђивање приједлога за коначно именовање, достави 

Начелнику Општине Фоча, у року од 30 дана од дана истека рока за 

пријављивање кандидата на јавни конкурс.  

 
VII 

1)  Коначно именовање чланова Управног одбора Јавне установе 

врши Скупштина Општине Фоча, на приједлог Начелника Општине 
Фоча, у складу са Законом о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске и Законом о систему јавних служби.  

2)  Управни одбор Јавне установе именују се у саставу од три члана, 
на мандатни период у трајању од четири године, у складу са законом и 

Статутом Јавне установе.  

3)  Управни одбор Јавне установе има предсједника, који се бира на 
првој, конститутивној сједници Управног одбора, из реда именованих 

чланова.  

VIII 
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број:  01-022-109/21                                                ПРЕДСЈЕДНИК  

Фоча, 30. 9. 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, 36/19 и 61/21), 
члана 16. став 6. Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 86. став 2. Закона 

о туризму („Службени гласник  Републике Српске“, број 45/17), члана 
8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03) 
и члана 38. став 2. тачка 2) Статута Општине Фоча („Службени 

гласник Општине Фоча“, број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на 

Осмој редовној сједници, дана 30. 9. 2021. године,  д о н о с и  
 

О Д Л У К У   

О  РАСПИСИВАЊУ  ЈАВНОГ  КОНКУРСА   

ЗА  ИЗБОР  И  ИМЕНОВАЊЕ  ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГОДБОРА    ЈАВНЕ  УСТАНОВЕ   

ТУРИСТИЧКА  ОРГАНИЗАЦИЈА  ОПШТИНЕ  ФОЧА  

 

I 

1)  Овом одлуком Скупштина Општине Фоча расписује јавни 
конкурс за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне 

установе Туристичка организација Општине Фоча, чији је оснивач 

Општина Фоча. 
2)  Овом одлуком утврђују се елементи за спровођење јавног 

конкурса, као што су: процедура, начин, услови, критеријуми и други 

елементи за избор и именовање, у поступку оглашавања предметне 
позиције и јавне конкуренције.    

II 

1)  Чланови Управног одбора Јавне установе Туристичка 
организација Општине Фоча (у даљем тексту: Јавна установа) именују 

се на мандатни период у трајању од четири године. 

2)  Чланови Управног одбора Јавне установе врше послове и 
дужности из оквира законских и статутарних овлашћења и 

надлежности Управног одбора, као колективног органа руковођења 

Јавне установе, у складу са Законом о систему јавних служби, Законом 
о туризму и другим прописима и подзаконским актима којим је 

регулисана и уређена материја обављања пословних дјелатности Јавне 

установе, актом о оснивању Јавне установе и другим актима и 

одлукама Општине Фоча, као и Статутом Јавне установе.  

 

III 
1)  Услови за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне 

установе одређени су као општи и посебни услови.  

2)  Општи услови за избор и именовање чланова Управног одбора 
Јавне установе утврђени су Законом о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске. 

3)  Посебни услови за избор и именовање чланова Управног одбора 
Јавне установе утврђени су Законом о туризму и Статутом Јавне 

установе.  

IV 
1) Избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе 

извршиће се након оглашавања предметне позиције и спроведеног 
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јавног конкурса у поступку отворене конкуренције пријављених 
кандидата. 

2)  Јавни конкурс за избор и именовање чланова Управног одбора 

Јавне установе објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“ 

и дневном листу „Глас Српске“.  

V 

1)  Рок за подношење пријава на јавни конкурс траје 15 дана од дана 
објављивања јавног конкурса. 

2)  У случају постојања различитих датума објављивања јавног 

конкурса у јавним гласилима из тачке IV ове одлуке, рок за 
подношење пријава и затварање јавног конкурса рачуна се од дана 

посљедњег објављивања.  

VI 
1)  Поступак спровођења јавног конкурса извршиће Комисија за 

избор, коју именује Начелник Општине Фоча, у саставу и структури у 

складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске и Рјешењем о утврђивању Листе за именовање 

чланова комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање 

чланова управних одбора и директора јавних установа чији је оснивач 
Општина Фоча или за пријем службеника и намјештеника у 

Општинску управу Општине Фоча („Службени гласник Општине 

Фоча“, број 4/21). 
2)  Комисија за избор именује се у саставу од пет чланова, у 

одговарајућој структури, коју чине: 

-  три општинска службеника из састава Општинске управе 

Општине Фоча, 

- два лица изван састава Општинске управе Општине Фоча која 
познају област за коју се врши именовање.   

3)  У састав Комисије за избор именују се лица која:  

-  имају одговарајуће професионално и стручно знање на истом или 
вишем нивоу од позиције за коју се спроводи поступак,  

-  познају одредбе Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске којим је регулисана процедура и 
поступак спровођења јавног конкурса.  

4)  Јавни конкурс спроводи се на начин и у поступку који је 

предвиђен одредбама Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске, под којим се подразумијева:  

-  контрола и оцјена благовремености и комплетности достављених 

пријава кандидата,  
-  контрола и оцјена испуњавања утврђених општих и посебних 

услова,  

-  састављање листе са ужим избором кандидата који испуњавају 
услове јавног конкурса,  

-  обављање интервјуа са кандидатима,  

- утврђивање ранг – листе кандидата, са редослиједом кандидата и 

препоруком за коначно именовање,  

-  коначно именовање на предметну позицију. 

5)  Комисија за избор је дужна да спроведе поступак за избор 
чланова Управног одбора Јавне установе и ранг – листу кандидата, са 

препоруком за утврђивање приједлога за коначно именовање, достави 

Начелнику Општине Фоча, у року од 30 дана од дана истека рока за 
пријављивање кандидата на јавни конкурс.  

 

VII 
1)  Коначно именовање чланова Управног одбора Јавне установе 

врши Скупштина Општине Фоча, на приједлог Начелника Општине 

Фоча, у складу са Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске и Законом о систему јавних служби.  

2)  Управни одбор Јавне установе именују се у саставу од три члана, 

на мандатни период у трајању од четири године, у складу са законом и 
Статутом Јавне установе.  

3)  Управни одбор Јавне установе има предсједника, који се бира на 

првој, конститутивној сједници Управног одбора, из реда именованих 
чланова.  

VIII 

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

 

Број:  01-022-110/21                                              ПРЕДСЈЕДНИК  
Фоча, 30. 9. 2021. године                             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                            Срђан  Драшковић, с. р. 

 

9.   

 

На основу чл. 47. и 48. и члана 49. ст. 2. и 4. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. став 2. тачка 4) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

97/16, 36/19 и 61/21), 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 о 

извршењу Буџета Општине Фоча за период јануар – јун 2021. године, у 

оквиру тачке 3. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Осмој 

редовној сједници, дана 30. 9. 2021. године,  д о н о с и   

 

З А К Љ У Ч А К   

 

1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о извршењу Буџета 

Општине Фоча за период 01. 01 – 30. 06. 2021. године.  
2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број:  01-022-111/21                                              ПРЕДСЈЕДНИК   

Фоча, 30. 9. 2021. године                             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                             Срђан  Драшковић, с. р.   

 

10.  

 

На основу члана 31. тачка ђ) Закона о буџетском систему Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12, 52/14, 

103/15 и 15/16), члана 39. став 2. тачка 3) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 38. став 2. тачка 3) 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 Нацрта ребаланса Буџета 

Општине Фоча за 2021. годину, у оквиру тачке 4. дневног реда, 

Скупштина Општине Фоча, на Осмој редовној сједници, дана 30. 9. 
2021. године,  д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К  

 

1.  Скупштина Општине Фоча прихвата Нацрт ребаланса Буџета 

Општине Фоча за 2021. годину и упућује га на јавну расправу и даљу 
процедуру, у складу са Законом о буџетском систему Републике 

Српске.  

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

 

Број:  01-022-112/21                                               ПРЕДСЈЕДНИК 
Фоча, 30. 9. 2021. године                             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                            Срђан  Драшковић, с. р.     

 

11.  

 

На основу члана 39. став 2. тачка 9) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 19. став 1. тачка 3) Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 38. став 2. 

тачка 18) 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 
установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за 2020/2021. годину, у 

оквиру тачке 13. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Осмој 

редовној сједници, дана 30. 9. 2021. године,  д о н о с и   
 

З А К Љ У Ч А К   

 
1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о реализацији 

Годишњег програма рада ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за 

радну 2020/2021. годину.   
2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број:  01-022-113/21                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 30. 9. 2021. године                               СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                               Срђан  Драшковић, с. р.    

 

12. 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 9) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 19. став 1. тачка 1) Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 38. став 2. 
тачка 18) 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 Програма рада Јавне установе Дјечији вртић 
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„Чика Јова Змај“ Фоча за 2021/2022. годину, у оквиру тачке 14. 
дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Осмој редовној сједници, 

дана 30. 2.2021. године,  д о н о с и   

 

З А К Љ У Ч А К   

 

1.  Скупштина Општине Фоча даје сагласност на Годишњи програм 
рада Јавне установе за предшколско образовање и васпитање дјеце – 

Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за радну 2021/2022. годину.   

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

 

Број:  01-022-114/21                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
Фоча, 30. 9. 2021. године                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                             Срђан  Драшковић, с. р.    

 

13.  

 

На основу члана 39. став 2. тачка 37) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 38. став 2. тачка 40) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча 

(„Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и чл. 158. и 176. 

Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 
Фоча“, број 14/17), након разматрања Записника са Седме редовне 

сједнице Скупштине Општине Фоча, од 22. 7. 2021. године, у оквиру 

тачке 1. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Осмој редовној 
сједници, дана 30. 9. 2021. године,  д о н о с и   

 

З А К Љ У Ч А К   

 

1.  Скупштина Општине Фоча усваја Записник са Седме редовне 

сједнице Скупштине Општине Фоча, од 22. 7. 2021. године. 
2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број:  01-022-115/21                                            ПРЕДСЈЕДНИК   

Фоча, 30. 9. 2021. године                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                        Срђан  Драшковић, с. р.      

 

14.   

 

На основу члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 38. став 2. тачка 
28) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 

8/17), у предмету одлучивања о разрјешењу директора Центра за 

културу и информисање Фоча, чији је оснивач Општина Фоча, 
Скупштина Општине Фоча, на Осмој редовној сједници дана, 30. 9. 

2021. године,  д о н о с и   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О  РАЗРЈЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА   

ЦЕНТРА  ЗА  КУЛТУРУ  И  ИНФОРМИСАЊЕ  ФОЧА  

 

1.  ВЛАДИМИР  ПАНТОВИЋ, професор српског језика и 

књижевности ВСС, разрјешава се дужности директора Центра за 
културу и информисање Фоча. 

2.  Разрјешење из тачке 1. овог рјешења врши се по основу истека 

мандата. 
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 Центра 

за културу и информисање Фоча.  

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 установе чији је 

Општина Фоча оснивач или суоснивач, у складу са законом.  

Скупштина Општине Фоча је на Једанаестој редовној сједници из 
претходног сазива, од 27. 7. 2017. године, донијела Рјешење о 

именовању директора Центра за културу и информисање Фоча, број: 

01-111-43/17 („Службени гласник Општине Фоча“, број 10/17), којим 
је извршила избор и именовање Владимира Пантовића на дужност 

директора Центра за културу и информисањед Фоча, на мандатни 
период у трајању од четири године.  

На Осмој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 30. 9. 

2021. године, у оквиру тачке 15.1) дневног реда, разматрано је питање 

разрјешења директора Центра за културу и информисање Фоча по 

основу истека мандата.  

Том приликом разматран је Извјештај Комисије за избор и 
именовање, сталног радног тијела Скупштине Општине Фоча, број: 01-

111-19-7/21 од 28. 9. 2021. године, у којем је констатовано да је мандат 

директора Центра за културу и информисање Фоча истекао, па је 
предложено да се Владимир Пантовић разријеши дужности директора 

ове јавне установе по предметном основу.  

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 и члана 38. став 2. тачка 28) 

Статута 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 јавне установе чији је оснивач 

Општина Фоча, Владимир Пантовић је разријешен дужности 

директора Центра за културу и информисање Фоча по основу истека 
мандата, као што је одлучено у диспозитиву овог рјешења. 

  

Упутство  о  правном  лијеку  

Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.  

Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом, која 
се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана 

достављања Рјешења.  

 
Број:  01-111-99/21                                                ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       

Фоча, 30. 9. 2021. године                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                           Срђан  Драшковић, с. р.   

 

15.   

 

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

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 18. став 2. 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 30. Статута Центра за културу и информисање Фоча, 

у предмету одлучивања о избору и именовању вршиоца дужности 

директора Центра за културу и информисање Фоча, Скупштина 

Општине Фоча, на Осмој редовној сједници, дана 30. 9. 2021. године,  
д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е   

О  ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА  ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА   

ЦЕНТРА  ЗА  КУЛТУРУ  И  ИНФОРМИСАЊЕ  ФОЧА   
 

1.  ВЛАДИМИР  ПАНТОВИЋ, професор српског језика и 

књижевности ВСС, именује се за вршиоца дужности директора Центра 
за културу и информисање Фоча. 

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

до завршетка поступка коначног именовања директора Центра за 
културу и информисање 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 Центра 

за културу и информисање Фоча.  
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 установе чији је 

оснивач или суоснивач Општина Фоча. 

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 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 до два мјесеца.  
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У члану 30. Статута Центра за културу и информисање Фоча 
предвиђени су посебни услови за именовање директора ове јавне 

установе. 

Скупштина Општине Фоча је на Осмој редовној сједници, дана 30. 

9. 2021. године, у оквиру тачке 15.2) дневног реда разматрала питање 

избора и именовања вршиоца дужности директора Центра за културу и 

информисање Фоча на упражњену позицију.  
Том приликом разматран је приједлог Комисије за избор и 

именовање, сталног радног тијела Скупштине Општине Фоча, број: 01-

111-19-7/21 од 28. 9. 2021. године, у којем је предложено да се 
дотадашњи директор Центра за културу и информисање Фоча 

разријеши дужности по основу истека мандата, а да се на упражњену 

позицију, за вршиоца дужности директора ове јавне установе, у складу 
са утврђеним критеријумима и посебним условима за именовање и 

обављање предметне дужности, именује Владимир Пантовић, 

професор српског језика и књижевности ВСС, 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 2. 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 30. Статута 

Центра за културу и информисање Фоча, као законских прописа који 
регулишу питање избора и именовања органа управљања јавних 

установа чији је оснивач локална самоуправа, законских и статутарних 

овлашћења и надлежности Скупштине Општине Фоча да именује и 

разрјешава органе управљања и руковођења у јавним установама чији 

је оснивач Општина Фоча, као и статутарних одредби о посебним 
условима за именовање директора Центра за културу и информисање 

Фоча, за вршиоца дужности директора Центра за културу и 

информисање Фоча именован је Владимир Пантовић, професор 
српског језика и књижевности ВСС, као што је одлучено у 

диспозитиву овог рјешења.  

 

Упутство  о  правном  лијеку  

Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.  

Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом, која 
се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број:   01-111-100/21                                                ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       

Фоча, 30. 9. 2021. године                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                            Срђан  Драшковић, с. р.   

 

16.   

 

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

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 87. Закона о 
социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, бр. 37/12, 

90/16, 94/19 и 42/20) и члана 38. став 2. тачка 28) Статута Општине 

Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), у предмету 
одлучивања о разрјешењу директора Јавне установе Центар за 

социјални рад Фоча, чији је оснивач Општина Фоча, Скупштина 

Општине Фоча, на Осмој редовној сједници дана, 30. 9. 2021. године,  
д о н о с и   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О  РАЗРЈЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА   

ЈАВНЕ  УСТАНОВЕ  ЦЕНТАР  ЗА  СОЦИЈАЛНИ  РАД  ФОЧА  

 
1. СНЕЖАНА ГОЛИЈАНИН, професор специјалне едукације и 

рехабилитације ВСС, разрјешава се дужности директора Јавне 

установе Центар за социјални рад Фоча. 
2.  Разрјешење из тачке 1. овог рјешења врши се по основу истека 

мандата. 

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 Центар за социјални рад Фоча.  
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 87. Закона о социјалној заштити предвиђена је надлежност 

јединице локалне самоуправе као оснивача јавне установе да врши 

избор и именовање директора јавне установе. 

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 установе чији је 

Општина Фоча оснивач или суоснивач, у складу са законом.  

Скупштина Општине Фоча је на Једанаестој редовној сједници из 

претходног сазива, од 27. 7. 2017. године, донијела Рјешење о 
именовању директора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча, 

број: 01-111-49/17 („Службени гласник Општине Фоча“, број 10/17), 

којим је извршила избор и именовање Снежане Голијанин на дужност 
директора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча, на мандатни 

период у трајању од четири године.  

На Осмој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 30. 9. 
2021. године, у оквиру тачке 16.1) дневног реда, разматрано је питање 

разрјешења директора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча по 

основу истека мандата.  
Том приликом разматран је Извјештај Комисије за избор и 

именовање, сталног радног тијела Скупштине Општине Фоча, број: 01-

111-19-7/21 од 28. 9. 2021. године, у којем је констатовано да је мандат 
директора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча истекао, па је 

предложено да се Снежана Голијанин разријеши дужности директора 

ове јавне установе по предметном основу.  
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 87. Закона о социјалној 

заштити и члана 38. став 2. тачка 28) Статута 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 јавне установе чији је оснивач Општина Фоча, Снежана 

Голијанин је разријешена дужности директора Јавне установе Центар 

за социјални рад Фоча по основу истека мандата, као што је одлучено у 
диспозитиву овог рјешења.  

 

Упутство  о  правном  лијеку  

Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.  

Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом, која 

се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана 
достављања Рјешења.  

 

Број:  01-111-101/21                                                 ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       
Фоча, 30. 9. 2021. године                               СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                               Срђан  Драшковић, с. р.   

 

17.   

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

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 87. Закона о 

социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, бр. 37/12, 
90/16, 94/19 и 42/20), 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 Центар за социјални рад Фоча, у 

предмету одлучивања о избору и именовању вршиоца дужности 
директора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча, Скупштина 

Општине Фоча, на Осмој редовној сједници, дана 30. 9. 2021. године,  

д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е   

О  ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА  ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА   

ЈАВНЕ  УСТАНОВЕ  ЦЕНТАР  ЗА  СОЦИЈАЛНИ  РАД  ФОЧА   

 

1. СНЕЖАНА ГОЛИЈАНИН, професор специјалне едукације и 
рехабилитације ВСС, именује се за вршиоца дужности директора Јавне 

установе Центар за социјални рад Фоча. 

2.  Именовање се врши на период у трајању од два мјесеца, односно 
до завршетка поступка коначног именовања директора Јавне установе 

Центар за социјални рад 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 Центар за социјални рад Фоча.  
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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 установе чији је 

оснивач или суоснивач Општина Фоча. 

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 87. Закона о социјалној заштити предвиђена је надлежност 

јединице локалне самоуправе као оснивача јавне установе да врши 
избор и именовање директора јавне установе. 

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 до два мјесеца.  

У члану 47. Статута Јавне установе Центар за социјални рад Фоча 
предвиђени су посебни услови за именовање директора ове јавне 

установе. 

Скупштина Општине Фоча је на Осмој редовној сједници, дана 30. 
9. 2021. године, у оквиру тачке 16.2) дневног реда разматрала питање 

избора и именовања вршиоца дужности директора Јавне установе 

Центар за социјални рад Фоча на упражњену позицију.  
Том приликом разматран је приједлог Комисије за избор и 

именовање, сталног радног тијела Скупштине Општине Фоча, број: 01-

111-19-7/21 од 28. 9. 2021. године, у којем је предложено да се 

дотадашњи директор Јавне установе Центар за социјални рад Фоча 

разријеши дужности по основу истека мандата, а да се на упражњену 
позицију, за вршиоца дужности директора ове јавне установе, у складу 

са утврђеним критеријумима и посебним условима за именовање и 

обављање предметне дужности, именује Снежана Голијанин, професор 
специјалне едукације и рехабилитације ВСС, 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 2. Закона о систему јавних служби, члана 87. Закона о социјалној 

заштити, 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 Центар за социјални 

рад Фоча, као законских прописа који регулишу питање избора и 

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

Скупштине Општине Фоча да именује и разрјешава органе управљања 

и руковођења у јавним установама чији је оснивач Општина Фоча, као 
и статутарних одредби о посебним условима за именовање директора 

Јавне установе Центар за социјални рад Фоча, за вршиоца дужности 

директора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча именована је 

Снежана Голијанин, професор специјалне едукације и рехабилитације 

ВСС, из Фоче, као што је одлучено у диспозитиву овог рјешења.  

 

Упутство  о  правном  лијеку  

Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.  

Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом, која 
се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број:   01-111-102/21                                               ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       

Фоча, 30. 9. 2021. године                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                            Срђан  Драшковић, с. р.   
 

18.  
 

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

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), чл. 81. и 82. Закона о 

предшколском васпитању и образовању („Службени гласник  

Републике Српске“, бр. 79/15 и 63/20) и члана 38. став 2. тачка 28) 
Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 

8/17), у предмету одлучивања о разрјешењу директора Јавне установе 

Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча, чији је оснивач Општина Фоча, 
Скупштина Општине Фоча, на Осмој редовној сједници дана, 30. 9. 

2021. године,  д о н о с и   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О  РАЗРЈЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА  ЈАВНЕ  УСТАНОВЕ   

ДЈЕЧИЈИ  ВРТИЋ  „ЧИКА  ЈОВА  ЗМАЈ“  ФОЧА  

 

1.  СЛАЂАНА  ВЛАДИЧИЋ, професор разредне наставе ВСС, 
разрјешава се дужности директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика 

Јова Змај“ Фоча. 

2.  Разрјешење из тачке 1. овог рјешења врши се по основу истека 
мандата. 

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 Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча.  

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 чл. 81. и 82. Закона о предшколском васпитању и образовању 
предвиђена је надлежност јединице локалне самоуправе као оснивача 
јавне установе да врши избор и именовање директора јавне установе. 

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

Скупштина Општине Фоча је на Дванаестој редовној сједници из 
претходног сазива, од 27. 9. 2017. године, донијела Рјешење о 

именовању директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ 

Фоча, број: 01-111-58/17 („Службени гласник Општине Фоча“, број 
11/17), којим је извршила избор и именовање Слађане Владичић на 

дужност директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ 

Фоча, на мандатни период у трајању од четири године.  
На Осмој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 30. 9. 

2021. године, у оквиру тачке 17.1) дневног реда, разматрано је питање 

разрјешења директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ 
Фоча по основу истека мандата.  

Том приликом разматран је Извјештај Комисије за избор и 

именовање, сталног радног тијела Скупштине Општине Фоча, број: 01-
111-19-7/21 од 28. 9. 2021. године, у којем је констатовано да је мандат 

директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча 

истекао, па је предложено да се Слађана Владичић разријеши 
дужности директора ове јавне установе по предметном основу.  

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, чл. 81. и 82. Закона о 

предшколском васпитању и образовању и члана 38. став 2. тачка 28) 

Статута 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 јавне установе чији је оснивач 

Општина Фоча, Слађана Владичић је разријешена дужности директора 

Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча по основу истека 

мандата, као што је одлучено у диспозитиву овог рјешења. 

  

Упутство  о  правном  лијеку  

Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.  

Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом, која 

се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана 
достављања Рјешења.  
 

Број:  01-111-103/21                                                ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       
Фоча, 30. 9. 2021. године                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                              Срђан  Драшковић, с. р.   
 

19.   
 

На основу члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), чл. 81. и 82. Закона о 
предшколском васпитању и образовању („Службени гласник  
Републике Српске“, бр. 79/15 и 63/20), 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 59. Статута Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова 
Змај“ Фоча, у предмету одлучивања о избору и именовању вршиоца 
дужности директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ 
Фоча, Скупштина Општине Фоча, на Осмој редовној сједници, дана 30. 
9. 2021. године,  д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е   

О  ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА  ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА   

ЈАВНЕ  УСТАНОВЕ  ДЈЕЧИЈИ  ВРТИЋ  „ЧИКА  ЈОВА  ЗМАЈ“  

ФОЧА  

  

1.  СЛАЂАНА  ВЛАДИЧИЋ, професор разредне наставе ВСС, 
именује се за вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечији 

вртић „Чика Јова Змај“ Фоча. 
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2.  Именовање се врши на период у трајању од два мјесеца, односно 
до завршетка поступка коначног именовања директора Јавне установе 

Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ 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 Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча.  
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 установе чији је 

оснивач или суоснивач Општина Фоча. 

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 чл. 81. и 82. Закона о предшколском васпитању и образовању 
предвиђена је надлежност јединице локалне самоуправе као оснивача 

јавне установе да врши избор и именовање директора јавне установе. 

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 до два мјесеца.  
У члану 59. Статута Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ 

Фоча предвиђени су посебни услови за именовање директора ове јавне 

установе. 
Скупштина Општине Фоча је на Осмој редовној сједници, дана 30. 

9. 2021. године, у оквиру тачке 17.2) дневног реда разматрала питање 

избора и именовања вршиоца дужности директора Јавне установе 
Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча на упражњену позицију.  

Том приликом разматран је приједлог Комисије за избор и 

именовање, сталног радног тијела Скупштине Општине Фоча, број: 01-
111-19-7/21 од 28. 9. 2021. године, у којем је предложено да се 

дотадашњи директор Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ 

Фоча разријеши дужности по основу истека мандата, а да се на 
упражњену позицију, за вршиоца дужности директора ове јавне 

установе, у складу са утврђеним критеријумима и посебним условима 

за именовање и обављање предметне дужности, именује Слађана 
Владичић, професор разредне наставе ВСС, 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 2. Закона о систему јавних служби, чл. 81. и 82. Закона о 

предшколском васпитању и образовању, члана 4. став 2. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске, 
члана 38. став 2. тачка 28) Статута Општине Фоча и члана 59. Статута 

Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча, као законских 
прописа који регулишу питање избора и именовања органа управљања 

јавних установа чији је оснивач локална самоуправа, законских и 

статутарних овлашћења и надлежности Скупштине Општине Фоча да 
именује и разрјешава органе управљања и руковођења у јавним 

установама чији је оснивач Општина Фоча, као и статутарних одредби 

о посебним условима за именовање директора Јавне установе Дјечији 
вртић „Чика Јова Змај“ Фоча, за вршиоца дужности директора Јавне 

установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча именована је Слађана 

Владичић, професор разредне наставе ВСС, из Фоче, као што је 
одлучено у диспозитиву овог рјешења.  

 

Упутство  о  правном  лијеку  

Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.  

Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом, која 

се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 

Број:   01-111-104/21                                             ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       
Фоча, 30. 9. 2021. године                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                          Срђан  Драшковић, с. р.   
 

20.  
 

На основу члана 127. став 2. тачка 4) и став 9) Закона о средњем 
образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број 

41/18), члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и 
члана 38. став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча („Службени гласник 

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

члана школског одбора средње школе у име јединице локалне 
самоуправе, Скупштина Општине Фоча, на Осмој редовној сједници, 

дана 30. 9. 2021. године,  д о н о с и   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е   

О  ИЗБОРУ  ЈЕДНОГ  ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА    

ЈАВНЕ  УСТАНОВЕ  СРЕДЊОШКОЛСКИ  ЦЕНТАР  ФОЧА   

 

1.  МИЛИЦА  ЖИВАНОВИЋ, дипломирани економиста ВСС, из 

Фоче, изабрана је за члана Школског одбора Јавне установе 

Средњошколски центар Фоча, у име Општине Фоча као јединице 
локалне самоуправе.    

2.  Избор из тачке 1. овог рјешења представља приједлог Општине 

Фоча за именовање једног члана Школског одбора на приједлог 
јединице локалне самоуправе, за коначно именовање чланова 

Школског одбора Јавне установе Средњошколски центар Фоча, у 

новом сазиву и мандату, према одговарајућој структури и саставу, у 
складу са законом, које именује Министарство просвјете и културе из 

састава Владе Републике Српске.  

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 127. став 2. тачка 4) и став 9) Закона о средњем образовању 

и васпитању предвиђено је да школски одбор има седам чланова, које 
за јавне школе у име оснивача именује Министарство просвјете и 

културе Републике Српске, у одговарајућем саставу и структури, од 

којих се један члан именује на приједлог јединице локалне самоуправе, 

које може бити лице са најмање средњом стручном спремом.   

У члану 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи и члану 
38. став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча предвиђена је надлежност 

скупштине јединице локалне самоуправе, односно Скупштине 

Општине Фоча да врши избор, именовање и разрјешење на позицијама 
у складу са законом.  

На Осмој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 30. 9. 

2021. године, у оквиру тачке 18. дневног реда, разматрано је питање 
избора једног члана Школског одбора Јавне установе Средњошколски 

центар Фоча испред јединице локалне самоуправе.  

Том приликом разматран је Извјештај Комисије за избор и 
именовање, као сталног радног тијела Скупштине Општине Фоча, број: 

01-111-19-7/21 од 28. 9. 2021. године, са утврђеним приједлогом да се у 

састав Школског одбора Јавне установе Средњошколски центар Фоча 
испред Општине Фоча, као јединице локалне самоуправе, изабере 

Милица Живановић, дипломирани економиста ВСС, из Фоче. 

На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из 
члана 127. став 2. тачка 4) и став 9) Закона о средњем образовању и 

васпитању, члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи и 

члана 38. став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча, као законских 

прописа који регулишу питање избора и именовања чланова школског 

одбора у средњој школи, као и законских и статутарних овлашћења и 

надлежности Скупштине Општине Фоча да врши избор и именовање 
на позицијама у складу са законом, у предмету одлучивања о избору 

једног члана Школског одбора Јавне установе Средњошколски центар 

Фоча, на приједлог јединице локалне самоуправе, ради именовања 
Школског одбора ове јавне установе у пуном саставу, у новом сазиву и 

мандату, одлучено је као у диспозитиву овог рјешења. 

 

Упутство  о  правном  лијеку 
Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.  

Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом, која 
се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број:  01-111-105/21                                                ПРЕДСЈЕДНИК  

Фоча, 30. 9. 2021. године                               СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                              Срђан  Драшковић, с. р.    

 

21.  
 

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

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 
22. и 27. Породичног закона („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 54/02 и 41/08) и члана 38. став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча 

(„Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), Скупштина Општине 
Фоча, на Осмој редовној сједници, дана 30. 9. 2021. године,  д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О  ДОПУНИ  ЛИСТЕ  ОДБОРНИКА  СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ  ФОЧА  ЗА  ЗАКЉУЧИВАЊЕ  БРАКА   

НА  ПОДРУЧЈУ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  

 

1.  Листа одборника Скупштине Општине Фоча који могу 

присуствовати чину закључивања брака на подручју општине Фоча, 
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која је утврђена рјешењем Скупштине Општине Фоча, број: 01-111-
43/21 од 26. 2. 2021. године („Службени гласник Општине Фоча“, број 

4/21), допуњује се на сљедећи начин:  

19)  ХЕЛЕНА  ВЛАДИЧИЋ.  

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

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број:  01-111-106/21                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 30. 9. 2021. године                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                             Срђан  Драшковић, с. р.    

 

22.   

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и 

члана 63. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине 

Фоча“, број 8/17), Начелник Општине Фоча д о н о с и   
 

П Р А В И Л Н И К 

О  ДОДЈЕЛИ  СУБВЕНЦИЈЕ   

ЗА  ЗАПОШЉАВАЊЕ  ПРИПРАВНИКА 

 

Члан 1. 
Овим правилником прописују се услови које морају да испуњавају 

правна лица - послодавци за остваривање права на субвенцију, висина 

субвенције и начин исплате, поступак јавног оглашавања и обавезе 
послодавца, корисника субвенције за запошљавање приправника на 

подручју општине Фоча.  

Члан 2. 
Субвенцију за запошљавање може остварити послодавац под 

сљедећим условима: 

-  да има регистровано сједиште на подручју Републике Српске, 
- да прими на обављање приправничког рада лица која су 

пријављена на евиденцију незапослених, 

-  да је регистрован у складу са законским прописима, 
-  да измирује обавезе по основу пореза и доприноса, у складу са 

законом, 

-  да је економски способан да реализује уговор, 
-  да према послодавцу није покренут ни отворен стечајни ни 

ликвидациони поступак, 

- да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање 
незапослених лица. 

Члан 3. 

(1) Општина Фоча из средстава Буџета, планираних за 

запошљавање, субвенционише трошкова нето плата за обављање 

приправничког стажа од годину дана код послодаваца за лица са 

високом стручном спремом са минимално 240 ЕТЦ, која се воде на 
евиденцији Бироа за запошљавање. 

(2)  Општина Фоча ће финансирати трошкове плате послије 
опорезивања (стари назив: нето плата), у износу најниже загарантоване 

плате у Републици Српској, а послодавац припадајуће порезе и 

доприносе. 
(3)  Средства се одобравају бесповратно, а дозначавање средстава се 

врши у складу са потписаним уговором. 

 
Члан 4. 

(1) Јавни позив послодавцима за коришћење средстава за 

запошљавање приправника расписује Начелник Општине Фоча, 
зависно од расположивих средстава планираних за запошљавање. 

(2)  Јавни позив послодавцима се објављује на интернет страници и 

огласној табли Општинске управе Општине Фоча и отворен је 
тридесет дана од дана објављивања. 

 

Члан 5. 
(1)  Документација прописана јавним позивом се подноси у шалтер 

сали Општинске управе Општине Фоча. Копије приложене 

документације треба да буду овјерене. 
(2)  Одлуку о додјели субвенције доноси Начелник Општине Фоча, 

на основу приједлога комисије, коју именује Начелник Општине Фоча. 

(3) Начелник Општине Фоча ће са изабраним послодавцима 
потписати уговор, којим се детаљно регулишу права и обавезе 

потписника. 

Члан 6. 
(1)  Послодавац је обавезан да у року од 10 дана од закључења 

уговора са Општином Фоча прими приправника на обављање 

приправничког стажа и са њим закључи уговор о обављању 
приправничког рада, у складу са законским прописима, на пуно радно 

вријеме и на период од најмање 12 мјесеци. 

(2) Послодавац је дужан да омогући даваоцу субвенције да прати и 
контролише извршење уговорних обавеза и да о свакој промјени која 

може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана 
обавијести даваоца субвенције. 

 

Члан 7. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Општине Фоча“ 

 

Број: 02-014-337/21                               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

Фоча, 28. 9. 2021. године         Милан  Вукадиновић, дипл. инг. ел,  с. р 

 

23.  

 
На основу члана 59. став 1. тачка 10) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и 

члана 63. став 1. тачка 10) Статута Општине Фоча („Службени гласник 
Општине Фоча“, број 8/17), у вези са чл. 11. и 12. Закона о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12), Начелник Општине Фоча је  д о н и о   
 

О Д Л У К У   

О  НАКНАДИ  ТРОШКОВА  НАСТАЛИХ  У   

ИЗВРШЕЊУ  ЗАДАТАКА  ЗАШТИТЕ  И  СПАСАВАЊА  

 

I 

Начелник Општине Фоча може одредити привредно друштво или 

друго правно лице, невладину или другу организацију, службу и 

удружење грађана за спровођење активности заштите и спасавања, под 
условом да има обучено људство и одговарајућу опрему која се у ту 

сврху захтијева.  

 II 
Општина Фоча надокнађује привредном друштву или другом 

правном лицу које одреди за спровођење заштите и спасавања 

ефективне трошкове који настану као посљедица учешћа у извршењу 
задатака заштите и спасавања.  

III 
За трошкове који настану као посљедица учешћа у извршењу 

задатака заштите и спасавања (трошкови горива, трошкови исхране, 

трошкови осигурања људства, трошкови дневнице и сл.) Начелник 
Општине Фоча ће појединачним рјешењем утврдити висину накнаде.  

 

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број: 02-014-277/21                             НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

Фоча, 19. 8. 2021. године        Милан  Вукадиновић, дипл. инг. ел,  с. р.  

 

24.   
 

На основу члана 25. став 1. Закона о социјалној заштити („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 37/12, 90/16, 94/19 и 42/20), чл. 6, 7. и 

8. Правилника о утврђивању способности лица у поступку 
остваривања права из социјалне заштите и утврђивању функционалног 

стања корисника („Службени гласник Републике Српске“, бр. 116/12, 

111/13 и 9/17), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и 

члана 63. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине 

Фоча“, број 8/17), Начелник Општине Фоча  д о н о с и    
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
1.  Именује се Првостепена стручна комисија за утврђивање 

способности и функционалног стања лица у поступку остваривања 

права и услуга из социјалне заштите, коју чине стални чланови: 
1)  др РАДАН  МИЛЕТИЋ, специјалиста породичне медицине, 

предсједник, 

2)  АНА  ШУШЊЕВИЋ, дипломирани психолог, члан, 
3)  ГОРАН  БОДИРОГА, дипломирани дефектолог, члан.  

 

2. За повремене чланове именују се специјалисти одговарајуће гране 
медицине, у зависности од врсте сметње: 

1)  проф. др НОВИЦА  ПЕТРОВИЋ, неуропсихијатар, члан, 

2)  др НАДА  АВРАМ, специјалиста офтамолог, члан, 
3)  др НЕНАД  ЛАЛОВИЋ, специјалиста хирург, члан, 

4)  др ЉИЉАНА  КРСМАНОВИЋ, специјали. оториноларинголог, 

члан, 
5) др ДРАГАНА МИРКОВИЋ, специјалиста физикалне медицине и 

рехабилитације, члан, 

6)  мр. сц. мед. ВЕРИЦА  ПРОДАНОВИЋ, интерниста – кардиолог, 
члан, 
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7)  БОЈАНА  БАЈИЋ  ПРОДАНОВИЋ, дипломирани социјални 
радник, члан. 

 

3) Координатор Првостепене стручне комисије који ће обављати 

административне, стручне и послове кординације између чланова 

стручне комисије и лица у поступку процјене способности је 

ЈОВАНОВИЋ  МИРЈАНА, дипломирани правник, радник ЈУ Центар за 
социјални рад Фоча. 

 

4)  Трошкови рада Комисије одређују се тако што предсједнику 
Комисије припада 7,00 КМ, а члановима и координатору Комисије 

5,00КМ по прегледаном лицу.  
 

5)  Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи Рјешење 

Начелника Општине Фоча, број: 02-014-316/17 од 03. 11. 2017. године. 
 

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

 

Број:  02-014-286/21                           НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

Фоча, 30. 8. 2021. године      Милан  Вукадиновић,  дипл. инг. ел,  с. р.  

                                                                            

25.   
 

На основу чл. 15. и 16. Правилника о процјени потреба и 

усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 117/12 и 16/18), члана 82. став 3. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 63. Статута Општине Фоча 

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

Фоча  д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е   

О  ИМЕНОВАЊУ  ПРВОСТЕПЕНЕ  СТРУЧНЕ  КОМИСИЈЕ  

ЗА  ПРОЦЈЕНУ  ПОТРЕБА  И  УСМЈЕРАВАЊЕ  ДЈЕЦЕ  И  

ОМЛАДИНЕ  СА  СМЕТЊАМА  У  РАЗВОЈУ  

 
1.  Именује се Првостепена стручна комисија за процјену потреба и 

усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју: 

1)  др ШТЕФИЦА  САВИЋ, педијатар, предсједник, 
2)  АЛЕКСАНДРА  РАДИЋ, дипломирани педагог, члан, 

3)  МАЈА  ВУЈИЧИЋ, дипломирани психолог, члан, 

4)  НАТАША  БЕРЕЗОВСКИ, дипломирани дефектолог, члан, 
5)  БОЈАНА  БАЈИЋ  ПРОДАНОВИЋ, дипломирани социјални 

радник, члан. 
 

2. Координатор Првостепене стручне комисије који ће обављати 
административне, стручне и послове координације између чланова 

стручне комисије и лица у поступку процјене је СЕКУЛОВИЋ  

ВЕЛИНКА, дипломирани менаџер у ЈУ Центар за социјални рад Фоча. 
 

3.  Трошкови рада Комисије одређују се тако што сваком члану 

Комисије припада по 10,00 КМ, а координатору 5,00 КМ по 

прегледаном лицу. 
 

4.  Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи Рјешење број: 

02-014-177/18 од 05. 06. 2018. године. 
 

5.  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“. 

 
Број: 02-014-287/21                            НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

Фоча, 30. 8. 2021. године         Милан  Вукадиновић, дипл. инг. ел,  с. р.  

                                                                             

26.  

 

Након сравњавања изворног текста Одлуке о општинским 

административним таксама, број: 01-022-90/21 од 22. 7. 2021. године, 
која је објављена у „Службеном гласнику Општине Фоча“, број 11. од 

26. јула 2021. године, секретар Скупштине Општине Фоча је утврдио 

да се објављени текст Одлуке о општинским административним 

таксама не слаже са изворником у дијелу који се односи на тачку V, 

Тарифни број 17, па се, на основу овлашћења из члана 215. 

Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 
Фоча“, број 14/17), в р ш и    

 

И С П Р А В К А  

Одлуке  о  општинским  административним  таксама,  

објављена  у  „Службеном  гласнику  Општине  Фоча“,   

број  11.  од  26.  јула  2021.  године    

 

1.  У Одлуци о општинским административним таксама, број: 01-

022-90/21 од 22. 7. 2021. године („Службени гласник Општине Фоча“, 
број 11/21), у тачки V, Тарифни број 17. бришу се сувишне ријечи: 

„административна такса од“. 

 
2.  Ова исправка објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Фоча“.   

 
Број:  01-022-90/21                                                   СЕКРЕТАР  

Фоча, 1. 10. 2021. године                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                            

                                                                           Бранимир  Радовић, с. р.     
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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. 


