
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 16. став 6. 

Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 

109/12 и 44/16), члана 38. став 2. тачка 28) Статута Општине Фоча („Службени 
гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 43. став 2. Статута Јавне здравствене 
установе „Апотека Фоча“ Фоча, у предмету одлучивања о разрјешењу чланова 
Управног одбора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча, чији је оснивач 
Општина Фоча, Скупштина Општине Фоча, на Деветој редовној сједници дана, 11. 

11. 2021. године,  д о н о с и  

 

 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
О  РАЗРЈЕШЕЊУ  ЧЛАНОВА  УПРАВНОГ  ОДБОРА   

ЈАВНЕ  ЗДРАВСТВЕНЕ  УСТАНОВЕ  „АПОТЕКА  ФОЧА“  ФОЧА  
  

 

 

 

 

1.  Разрјешују се дужности чланови Управног одбора Јавне здравствене 
установе „Апотека Фоча“ Фоча:  

1)  СЕНКА  МИЛИЋ,  прим. др,  
2)  НИКОЛИНА  ДУКИЋ,  мр. сци. мед, 
3)  ВЕСНА  БОДИРОГА,  дипл. инжењер шумарства. 
2.  Разрјешење из тачке 1. овог рјешења врши се по основу истека трајања 

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 
здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча (у даљем тексту: Јавна установа).  

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

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

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

У члану 43. став 2. Статута Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча 

предвиђено је да мандат чланова Управног одбора Јавне установе престаје истеком 
утврђеног трајања мандата.  

Скупштина Општине Фоча је на Деветој редовној сједници, дана 11. 11. 2021. 

године, у оквиру тачке 10.1) дневног реда, разматрала питање разрјешења чланова 
Управног одбора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча по основу истека 
мандата. 



У току расправе констатоване су чињенице да је Скупштина Општине Фоча, 
на 13. редовној сједници из претходног сазива и мандата, која је одржана 9. 11. 2017. 

године, донијела рјешење којим је извршила именовање чланова Управног одбора 
Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча, на период у трајању од четири 
године, које је објављено у „Службеном гласнику Општине Фоча“, број 12/17. 
Констатовано је да је члановима Управног одбора Јавне установе истекао мандат и 
да су се створили услови за њихово разрјешење по основу истека мандата. 

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

став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи, члана 16. став 6. Закона о систему 
јавних служби, члана 38. став 2. тачка 28) Статута Општине Фоча и члана 43. став 2. 

Статута Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ 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 
чланове управног одбора јавне установе чији је оснивач Општина Фоча, одлучено је 
као у диспозитиву овог рјешења.  

  

Упутство  о  правном  лијеку 
Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.  
Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом, која се 

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

 

 

 

 

Број:  01-111-109/21                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК                                                                      
Фоча, 11. 11. 2021. године                                                    СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                                                         Срђан  Драшковић  

 

 

 

 

 


