SLU@BENI GLASNIK
OP[TINE FO^A
Godina XXXI

Fo~a, 01.02.2022.

1.
На основу члана 4. став 3. Закона о порезу на непокретности
(„Службени гласник Републике Српске“, број 91/15), члана 39. став 2.
тачка 10) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 38. став 2. тачка
16) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“,
број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на Једанаестој редовној
сједници, дана 31. 1. 2022. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ ВРИЈЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ФОЧА ПО ЗОНАМА
ЗА ПОТРЕБЕ УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА
НЕПОКРЕТНОСТИ У 2022. ГОДИНИ
I
1) Овом oдлуком утврђује се висина вриједности непокретности на
територији општине Фоча, по зонама, на дан 31. 12. 2021. године,
која ће бити коришћена у сврху утврђивања пореза на непокретности
у 2022. години.
2) Пореску основицу утврђује Пореска управа Републике Српске,
на основу вриједности из ове одлуке и карактеристика непокретности
наведених у пријави за упис у Фискални регистар непокретности.
II
Висина вриједности непокретности утврђује се по зонама у
општини Фоча за сљедеће непокретности:
- грађевински објекти (стан, кућа, пословни, индустријски и
остали објекти) и
- земљиште (грађевинско, пољопривредно, шумско, индустријско
и остало).
III
1) Грађевински објекти се, у смислу ове одлуке, према намјени,
дијеле на: станове, куће, пословне просторе, индустријске и остале
објекте.
2) Земљиште се, према намјени, дијели на: грађевинско,
пољопривредно, шумско, индустријско и остало земљиште.
IV
За утврђивање вриједности непокретности из тачке II ове одлуке,
територија општине Фоча дијели се на четири градске зоне, које се
темеље на Одлуци о уређењу простора и грађевинском земљишту
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 6/18), а остало земљиште
је овом одлуком подијељено на три ванградске зоне.
V
1)
Прва (I) екстра зона обухвата улице: Краља Петрa I
Карађорђевића, 9. маја, Крајишку, Петра Бојовића, Немањину,
Принципову, Шантићеву, Његошеву и Светосавску до бензинске
пумпе „Нестро Петрол“ у Доњем Пољу, к.ч. број: 770, к.о. Фоча.
2) Прва (I) зона обухвата улице: Светосавску, Соколску, Моме
Кочовића, Јеврејску, Београдску, Андрићеву, Вука Караџића,
Теслину, Степе Степановића, Николе Пашића до к.ч. број: 3292/2 к.о.
Фоча, Карађорђеву до к.ч. број: 3292/2 к.о. Фоча, Хасана Кикића,
Дринску, Изета Сарајлића, Живојина Мишића, Десанке Максимовић,
Мака Диздара, Ужичку, Меше Селимовића, Николаја Велимировића,
Цара Душана до к.ч. број: 4092 к.о. Фоча, Светог Николе до к.ч. број:
4139 к.о. Фоча и Османа Ђикића.
3) Друга (II) зона обухвата улице: Цара Душана, од улице Милана
Хаџивуковића к.ч. број: 4092 к.о. Фоча, Бранка Ћопића, Бранка
Радичевића, Цара Лазара, Николе Пашића од к.ч. број: 3292/2 к.о.
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Фоча, Крагујевачку, Теодора Драјзера, Зука Џумхура, Карађорђеву
од к.ч. број: 3292/2 к.о. Фоча, Јанка Вукотића, Мехмед - паше
Соколовића, Војводе Путника, Дучићеву, Мојковачку, Дурмиторску,
Петра Кочића, Светог Николе од к.ч. број: 4139 к.о. Фоча, Браће
Јеремић, Херцеговачку, Младе Босне, Скендера Куленовића, Филипа
Вишњића, 1. маја, Дејтонску, Маше Хањалића и Невесињску.
4) Трећа (III) зона обухвата:
- улице: Студентску, Милоша Обилића, Милана Хаџивуковића,
Игманског марша, и Гетеову,
- насељена мјеста: Ливаде, Велечево и Бараковац,
- насељена мјеста: Брод и Миљевина,
- непокретности у појасу магистралних путева: Сарајево – Брод на
Дрини и Гацко – Устипрача, у ширини од по 60 m са обје стране
пута.
5) Четврта (IV) зона обухвата насеља: Драгошевине, Љубовић и
Ђеђево.
VI
Вриједност 1m2 непокретности из тачке V ове одлуке изражена је у
конвертибилним маркама и по зонама износи:
I екстра зона I зона II зона III зона IV зона
___________________________________________________________
1. Стан
1.300,00
2. Кућа
1.200,00
3. Пословни простор
1.600,00
4. Индустријски објека
550,00
5. Остали објекти
750,00
6. Грађевинско земљиште
100,00
7. Пољопривредно земљи.
15,00
8. Шумско земљиште
20,00
9. Индустријско земљиште
25,00
10.Остало земљиште
12,00

1.200,00 1.100,00 900,00
800,00
1.100,00 1.000,00
800,00
700,00
1.500,00 1.200,00 1.000,00
800,00
500,00
450,00
380,00
300,00
600,00
550,00
450,00
350,00
90,00
70,00
50,00
10,00
12,00
7,00
2,00
1,50
15,00
5,00
2,50
1,50
20,00
10,00
6,00
4,00
10,00
6,00
1,50
1,00

VII
1) Вриједност непокретности ванградске зоне, за подручја која
нису обихваћена тачком V ове одлуке, утврђује се у три ванградске
зоне, зависно од карактеристика насељених мјеста на којим се
непокретности налазе.
2) Првој (I) ванградској зони припадају насељена мјеста: Војноге,
Врантегови, Градац, Драгочава, Зубовићи, Јошаница, Мијаковићи,
Превраћ и Шуковац.
3) Другој (II) ванградској зони припадају насељена мјеста:
Белајићи, Бован, Борјанице, Братовчићи, Будањ, Горња Миљевина,
Драгојевићи, Мјешаја, Орахово, Ратаја, Трбушче, Филиповићи,
Хрзин, Цвилин, Челиково Поље, Штовић и Шуљци.
3) Трећој (III) ванградској зони припадају насељена мјеста:
Анделије, Бастаси, Белени, Биокoво, Биротићи, Богавићи, Борје,
Боровнићи, Браићи, Брајковићи, Брусна, Бујаковина, Бунови,
Веленићи, Викоч, Витине, Војновићи, Врањевићи, Врбница,
Вукушићи, Вучево, Глушца, Говза, Годијено, Гостичај, Грандићи,
Грдијевићи, Даничићи, Деролови, Драче, Жељево, Заваит, Закмур,
Игоче, Избишно, Јасеново, Јелеч, Јечмишта, Козаревина, Козја Лука,
Колун, Косман, Кратине, Крна Јела, Кундуци, Куново, Љубина,
Мазоче, Марево, Мештревац, Мирјановићи, Папратно, Пољице,
Потпеће, Присоје, Пуриши, Радојевићи, Ријека, Родијељ, Слатина,
Сорлаци, Сусјешно, Тврдаци, Течићи, Тјентиште, Тођевац, Тохољи,
Тртошево, Ћурево, Фалиши, Хум, Хусеиновићи, Церова Раван,
Црнетићи, Челебићи и Шкобаљи.
VIII
Вриједност 1 m2 непокретности у ванградским зонама је изражена
у конвертибилним маркама и по зонама износи:
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1. Стамбени простор
2. Кућа
3. Пословни простор
4. Индустријски објека
5. Остали објекти
6. Грађевинско земљиште
7. Пољопривредно земљиште
8. Шумско земљиште
9. Индустријско земљиште
10. Остало земљиште
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I в/г зона
700,00
550,00
700,00
250,00
300,00
7,00
0,90
1,00
1,50
0,70

II в/г зона
600,00
500,00
650,00
200,00
250,00
6,00
0,70
0,90
1,30
0,50

IIIв/гзона
500,00,
400,00,
600,00,
150,00,
200,00,
5,00,
0,50,
0,70,
1,10,
0,30.

IX
Пореске олакшице, ослобађања од плаћања пореза на
непокретности, поступак издавања и плаћања пореског рачуна, као и
казнене одредбе прописани су Законом о порезу на непокретности.
X
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-1/22
Фоча, 31. 1. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

2.
На основу члана 8. став 4. Закона о порезу на непокретности
(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 91/15), члана 39. став 2.
тачка 10) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 38. став 2. тачка
16) Статута Oпштине Фоча („Службени гласник Oпштине Фоча“,
брoj 8/17), Скупштина Општине Фоча, на Једанаестој редовној
сједници, дана 31. 1. 2022. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА НЕПОКРЕТНОСТИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ФОЧА ЗА 2022. ГОДИНУ
I
Овом oдлуком утврђује се висина стопе пореза за опорезивање
непокретности које се налазе на територији општине Фоча за 2022.
годину.
II
1) Стопа пореза за опорезивање непокретности на територији
општине Фоча за 2022. годину утврђује се у висини од 0,12% од
процијењене вриједности непокретности.
2) Стопа пореза за опорезивање непокретности у којима се
непосредно обавља производна дјелатност на територији општине
Фоча у 2022. години утврђује се у висини од 0,10% од процијењене
вриједности непокретности.
III
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Oпштине Фоча“.
Број: 01-022-2/22
Фоча, 31. 1. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

3.
На основу члана 38. став 2. 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 61/21) и
члана 38. став 2. тачка 9) Статута Општине Фоча („Службени
гласник Општине Фоча”, број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на
Једанаестој редовној сједници, дана 31. 1. 2022 године, д о н о с и
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ПРИЈЕДЛОГА ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
ЗА ПОСЛОВНУ ЗОНУ „ЛИВАДЕ“ ФОЧА
I
Усваја се Приједлог плана парцелације за Пословну зону „Ливаде“
Фоча (у даљем тексту: План).
II
1) План обухвата комплекс бивше касарне на Ливадама, као и
простор између тог комплекса и локалног пута, укључујући и пут,
односно парцеле означене као к.ч. бр. 2256/1, 2256/2, 2256/3, 2255,
2257 и дијелове парцела означених као к.ч. бр. 2159, 4075 и 4113, све
к.о. Фоча.

01.02.2022. god.

2) План се доноси за период од 10 година.
3) Инвеститор Плана је Општина Фоча.
III
План садржи:
- А. Општа документација,
- Б. Приложена документација,
- Ц. Текстуални дио,
- Д. Графички дио.
IV
1) Општа документација Приједлога плана садржи прилоге:
- А. Општа документација и
- Б. Приложена документација.
2) Ц. Текстуални дио садржи:
1. А. Уводне напомене:
- I Подаци о планирању,
2. Б. Стање организације, уређења и коришћења простора:
- I Просторна цјелина,
- II IIриродни услови и ресурси,
- III Изграђена физичка структура,
- IV Инфраструктура,
- V Привредне дјелатности,
- VI Jaвне службе и друге друштвене дјелатности,
- VII Животна средина,
- VIII Биланси коришћења површина, ресурса и објеката,
- IX Оцјена стања организације, уређења и коришћења простора,
3. Ц. Потребе, могућности, циљеви и правци просторног развоја:
- I Просторна организација,
- II Инфраструктура:
- Саобраћајна инфраструктура,
- Хидротехничка инфраструктура,
- Електроенергетика,
- Телекомуникације,
- III. Животна средина,
4. Д. План организације, уређења и коришћења простора:
- I Организација простора,
- II Инфраструктура,
- III Животна средина,
- IV Биланси коришћења површина, ресурса и објеката,
5. Е. Одредбе и смјернице за спровођење Плана:
- I Смјернице за даље планирање,
- II Смјернице за интерпретацију и примјену Плана.
3) Д. Графички дио садржи:
- Геодетска подлога, Р 1:500,
- План парцелације са аналитичко - геодетским елементима за
пренос Плана на терен, Р 1:500,
- План просторне организације, Р 1:500,
- План мреже саобраћајница, Р 1:500,
- План регулационих и грађевинских линија, Р 1:500,
- Синтезни план инфраструктуре, Р 1:500,
- Извод из инжењерско - геолошке карте Фоче, Р 1:50.000,
- Карта власништва над земљиштем, Р 1:500.
V
Саставни дио ове одлуке је План, урађен од стране „Пут
Инжењеринг“ д.о.о. Требиње, број: 299-09-Н/21 од јануара 2022.
године.
VI
План се излаже на стални јавни увид, код Одјељења за просторно
уређење и стамбено - комуналне послове Општинске управе
Општине Фоча.
VII
О спровођењу ове одлуке стараће се Одјељење за просторно
уређење и стамбено - комуналне послове Општинске управе
Општине Фоча.
VIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча”.
Број: 01-022-3/22
Фоча, 31. 1. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

4.
На основу члана 39. став 2. тачка 2) и члана 82. став 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16, 36/19 и 61/21), члана 38. став 2. тачка 2) и члана 93. став 2.
Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број
8/17) и члана 176. став 1. тачка 1) Пословника Скупштине Општине
Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17), након
разматрања стања магистралних и регионалних путева на подручју
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општине Фоча, у оквиру тачке 18. дневног реда, Скупштина
Општине Фоча, на Једанаестој редовној сједници, дана 31. 1. 2022.
године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина Општине Фоча констатује да су магистрални и
регионални путеви на подручју општине Фоча у јако лошем стању.
Становници општине Фоча су врло незадовољни, како у погледу
изграђености путне инфраструктуре, тако и стањем текућег и
зимског одржавања путева.
Стање ових путева није безбједно за саобраћај и путнике, те
представља препреку за економски развој како општине Фоча, тако и
регије.
2. Скупштина Општине Фоча апелује да се што прије изведу
радови на магистралном путу M I – 111, дионица: Брод на Дрини –
граница БиХ / ЦГ (Шћепан Поље), како би се на постојећој дионици
пута омогућио несметан и безбједан проток робе и људи.
Радови подразумијевају проширење пута од пет метара цијелом
дужином, израду одбојних ограда и пресвлачење асфалтом.
Да се у наредном периоду убрзају све активности како би се што
прије почело са изградњом нове трасе магистралних путева M I –
111, дионица: Брод на Дрини – граница БиХ / ЦГ (Шћепан Поље) и
M I – 109, дионица: Тјентиште – Брод на Дрини.
3. Скупштина Оппггине Фоча апелује да се у наредном периоду
покрену активности на реконструкцији магистралног пута M II – 510,
на дионици: Фоча – Годијено, као и реконструкцији регионалног
пута P II – 5511 Драгочава – граница РС / ЦГ (Шула).
4. Скупштина Општине Фоча апелује на Савјет министара БиХ да,
у складу са својим овлаштењима и могућностима, убрза активности
на реализацији изградње пута M I – 111, на дионици: Сарајево –
Добро Поље – Брод на Дрини – Шћепан Поље.
5. Скупштина Општине Фоча захтијева знатно боље одржавање
регионалних и магистралних путних праваца на подручју општине
Фоча.
Скупштина Општине Фоча захтијева од Јавног предузећа „Путеви
Републике Српске“ Бања Лука да обавеже надзорне органе да након
завршетка зимске сезоне поднесу Скупштини Општине Фоча
информацију о спроведеним мјерама и активностима, а такође и о
реализацији активности на свим горе поменутим путним правцима.
6. Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-4/22
Фоча, 31. 1. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

5.
На основу члана 39. став 2. тачка 5) и члана 82. став 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16, 36/19 и 61/21), члана 38. став 2. тачка 7) и члана 93. став 2.
Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број
8/17) и члана 176. став 1. тачка 4) Пословника Скупштине Општине
Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17), након
разматрања Плана рада Општинске управе Општине Фоча за 2022.
годину, у оквиру тачке 3. дневног реда, Скупштина Општине Фоча,
на Једанаестој редовној сједници, дана 31. 1. 2022. године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1.
Скупштина Општине Фоча усваја Годишњи план рада
Општинске управе Општине Фоча за 2022. годину.
2. Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-5/22
Фоча, 31. 1. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

6.
На основу члана 39. став 2. тачка 23) и члана 82. став 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16, 36/19 и 61/21), члана 38. став 2. тачка 29) и члана 93. став 2.
Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број
8/17) и члана 176. Пословника Скупштине Општине Фоча
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17), након разматрања
Извјештаја о раду Одбора за жалбе Општинске управе Општине
Фоча за 2021. годину, у оквиру тачке 12. дневног реда, Скупштина
Општине Фоча, на Једанаестој редовној сједници, дана 31. 1. 2022.
године, д о н о с и
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ЗАКЉУЧАК

1. Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о раду Одбора за
жалбе Општинске управе Општине Фоча за 2021. годину.
2. Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-6/22
Фоча, 31. 1. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

7.
На основу члана 39. став 2. тачка 37) и члана 82. став 2. 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 Десете редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од
14. 12. 2021. године, у оквиру тачке 1. дневног реда, Скупштина
Општине Фоча, на Једанаестој редовној сједници, дана 31. 1. 2022.
године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина Општине Фоча усваја Записник са Десете редовне
сједнице Скупштине Општине Фоча, од 14. децембра 2021. године.
2. Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-7/22
Фоча, 31. 1. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

8.
На основу члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19
и 61/21), члана 50. став 1. и члана 55. став 3. тачка 2) Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 38. став 2. тачка 27) и члана 80. став 1. Статута Општине Фоча
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), у предмету
одлучивања о разрјешењу начелника Одјељења за инспекцијске
послове и комуналну полицију Општинске управе Општине Фоча,
Скупштина Општине Фоча, на Једанаестој редовној сједници, дана
31. 1. 2022. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ФОЧА
1. МЛАДЕН ПИПОВИЋ, дипломирани инжињер пољопривреде,
разрјешава се дужности начелника Одјељења за инспекцијске
послове и комуналну полицију из састава Општинске управе
Општине Фоча.
2. Разрјешење се врши по основу писане оставке.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
У члану 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи и члану
38. став 2. тачка 27) и члану 80. став 1. Статута Општине Фоча
предвиђена је надлежност скупштине јединице локалне самоуправе,
односно Скупштине Општине Фоча да именује и разрјешава
начелника одјељења из састава Општинске управе Општине Фоча,
који се именује на период трајања мандата сазива Скупштине
Општине Фоча који врши именовање.
У члану 50. став 1. и члану 55. став 3. тачка 1) Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе предвиђено је да скупштина јединице локалне
самоуправе именује и разрјешава начелника одјељења или службе,
који може бити разријешен дужности подношењем оставке у писаној
форми.
На Једанаестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која
је одржана 31. јануара 2022. године, у оквиру тачке 7.1) дневног реда,
разматрано је питање разрјешења начелника Одјељења за
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инспекцијске послове и комуналну полицију из састава Општинске
управе Општине Фоча по основу оставке.
Том приликом констатовано је да је Младен Пиповић дописом од
11. јануара 2022. године поднио оставку на дужност начелника
Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију из разлога
преласка на рад у Инспекторат Републике Српске, чиме су испуњени
законски услови за разрјешење дужности начелника овог одјељења
прије истека мандата на који је извршено именовање, по основу
подношења оставке у писаној форми.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи, члана 50.
став 1. и члана 55. став 3. тачка 2) Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и члана
38. став 2. тачка 27) и члана 80. став 1. Статута Општине Фоча, као
прописа који регулишу питање надлежности, именовања и
разрјешења службеника на руководећим радним мјестима у
Општинској управи Општине Фоча, Младен Пиповић је разријешен
дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну
полицију по основу писане оставке, као што је одлучено у
диспозитиву овог рјешења.
Упутство о правном лијеку
Против овог рјешења може се изјавити жалба.
Жалба на ово рјешење подноси се Одбору за жалбе Општинске
управе Општине Фоча, у року од 15 дана од дана достављања.
Број: 01-111-1/22
Фоча, 31. 1. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

9.
На основу члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19
и 61/21), члана 50. став 1, члана 54. и члана 55. ст. 4. и 5. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 38. став 2. тачка 27) и члана 80. ст. 2. и 3. Статута Општине
Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), у предмету
одлучивања о избору и именовању вршиоца дужности начелника
Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију из састава
Општинске управе Општине Фоча, Скупштина Општине Фоча, на
Једанаестој редовној сједници, дана 31. 1. 2022. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ФОЧА
1. ЗОРАН КРУНИЋ, дипломирани инжињер пољопривреде,
службеник Општинске управе Општине Фоча, именује се за вршиоца
дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну
полицију из састава Општинске управе Општине Фоча.
2. Именовање се врши на период у трајању од најдуже 90 дана,
односно до завршетка поступка именовања начелника Одјељења за
инспекцијске послове и комуналну полицију, након спроведеног
јавног конкурса.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
У члану 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи и члану
38. став 2. тачка 27) и члану 80. ст. 2. и 3. Статута Општине Фоча
предвиђено је да скупштина јединице локалне самоуправе, односно
Скупштина Општине Фоча именује и разрјешава начелника
одјељења из састава Општинске управе Општине Фоча, а у случају
престанка мандата начелника одјељења, на приједлог Начелника
Општине Фоча, именује вршиоца дужности начелника одјељења, у
складу са законом.
У члану 50. став 1. и члану 54. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
предвиђено је да скупштина јединице локалне самоуправе именује и
разрјешава начелника одјељења, који мора да испуњава опште и
посебне услове за избор и именовање. У члану 55. ст. 4. и 5. овог
закона предвиђено је да скупштина јединице локалне самоуправе,
након престанка мандата начелнику одјељења, на приједлог
начелника општине, именује вршиоца дужности начелника
одјељења, који мора испуњавати опште услове за запошљавање у
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општинској управи и посебне услове за именовање, на период у
трајању од најдуже 90 дана, односно до завршетка поступка
именовања начелника одјељења, након спроведеног јавног конкурса.
На Једанаестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која
је одржана 31. 1. 2022. године, након разрјешења начелника
Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију из састава
Општинске управе Општине Фоча по основу писане оставке, у
оквиру тачке 7. 2) дневног реда, разматрано је питање избора и
именовања вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске
послове и комуналну полицију.
Констатовано је да је Начелник Општине Фоча доставио
Приједлог за именовање у вези тачке 7. Приједлога дневног реда, од
27. 1. 2022. године, у коме је наведен приједлог да се за вршиоца
дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну
полицију именује Зоран Крунић, дипломирани инжињер
пољопривреде ВСС – прерада и контрола пољопривредних
производа, службеник Општинске управе Општине Фоча, распоређен
у саставу овог одјељења.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи, члана 50.
став 1, члана 54. и члана 55. ст. 4. и 5. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и члана
38. став 2. тачка 27) и члана 80. ст. 2. и 3. Статута Општине Фоча, као
прописа који регулишу питање надлежности, избора и именовања
службеника на руководећим радним мјестима у Општинској управи
Општине Фоча, у предмету одлучивања о избору и именовању
вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове и
комуналну полицију, Крунић Зоран је именован за вршиоца
дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну
полицију, на период у трајању од најдуже 90 дана, као што је
одлучено у диспозитиву овог рјешења.
Упутство о правном лијеку
Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.
Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом,
која се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-111-2/22
Фоча, 31. 1. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

10.
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 22. Статута Центра за
културу и информисање Фоча, у предмету одлучивања о разрјешењу
чланова Управног одбора Центар за културу и информисање Фоча,
чији је оснивач Општина Фоча, Скупштина Општине Фоча, на
Једанаестој редовној сједници, дана 31. 1. 2022. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ ФОЧА
1. Разрјешују се дужности чланови Управног одбора Центар за
културу и информисање Фоча:
1) МИЛЕНКО ХАЏИВУКОВИЋ, дипломирани политолог,
2) МИЛЕНА КОВАЧ, професор физичке културе,
3) АДМИР БОРЧАК, дипломирани економиста.
2. Разрјешење из тачке 1. овог рјешења врши се по основу истека
трајања мандата.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
Општина Фоча је, као јединица локалне самоуправе, оснивач
Центра за културу и информисање Фоча.
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, члану
38. став 2. тачка 28) Статута Општине Фоча и члану 22. Статута
Центра за културу и информисање Фоча предвиђена је надлежност

Broj 01 strana 5

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE FO^A

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.
Скупштина Општине Фоча је на Једанаестој редовној сједници,
која је одржана 31. 1. 2022. године, у оквиру тачке 8.1) дневног реда,
разматрала питање разрјешења чланова Управног одбора Центар за
културу и информисање 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 Центар за културу
и информисање 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 Центар за културу
и информисање Фоча 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 22. Статута Центра за културу и
информисање 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, Скупштина Општине Фоча је разријешила
чланове Управног одбора Центар 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: 01-111-3/22
Фоча, 31. 1. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

11.
На основу члана 12. став 3. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 41/03), члана 16. ст. 1. и 6. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/07,
109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19
и 61/21) и члана 38. став 2. тачка 28) Статута Општине Фоча
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), сходно Одлуци о
расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова
Управног одбора Центар за културу и информисање Фоча (Службени
гласник Општине Фоча“, број 15/21), након спроведеног Јавног
конкурса за избор и именовање чланова управних одбора јавних
установа чији је оснивач Општина Фоча, број: 01-111-111/21 од 23.
11. 2021. године, Скупштина Општине Фоча, на Једанаестој редовној
сједници, дана 31. 1. 2022. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ ФОЧА
1. Именују се чланови Управног одбора Центар за културу и
информисање Фоча у саставу:
1) СПАСОЈЕ ЈОЈИЋ, дипломирани биолог,
2) ГОРАН ДАМЈАНОВИЋ, дипломирани инжињер шумарства,
3) РАДОШ РАДОВИЋ, професор хемије.
2. Именовање чланова Управног одбора Центар за културу и
информисање Фоча врши се на период трајања мандата од четири
године.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
Општина Фоча је, као јединица локалне самоуправе, оснивач
Центра за културу и информисање Фоча.
У члану 16. ст. 1. и 6. Закона о систему јавних служби предвиђено
је да управни одбор установе именује и разрјешава оснивач, односно
скупштина јединице локалне самоуправе, на приједлог начелника
општине, након спроведеног поступка јавне конкуренције.

01.02.2022. god.

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 врши избор, именовање и разрјешење
органа управљања јавних установа, у складу са законом.
У члану 12. став 3. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске предвиђен је поступак коначног
именовања на оглашене позиције након спроведеног интервјуа са
кандидатима.
Скупштина Општине Фоча је на Деветој редовној сједници, од 11.
11. 2021. године, донијела Одлуку о расписивању јавног конкурса за
избор и именовање чланова Управног одбора Центар за културу и
информисање Фоча, којом је предвиђен поступак избора и
именовање чланова Управног одбора Центра за културу и
информисање Фоча, чији је оснивач Општина Фоча, у поступку
отворене конкуренције.
У складу са наведеном Одлуком, расписан је Јавни конкурс за
избор и именовање чланова управних одбора јавних установа чији је
оснивач Општина Фоча, број: 01-111-111/21 од 23. 11. 2021. године,
који је објављен у Огласима дневних новина „Глас Српске“ и
Огласном дијелу „Службеног гласника Републике Српске“, број 108.
од 1. 12. 2021. године.
У складу са 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), Начелник Општине Фоча је донио Рјешење о
именовању Комисије за избор, број: 02-014-51/21 од 27. 12. 2021.
године, којим је именована Комисија за спровођење поступка Јавног
конкурса за избор и именовање чланова управних одбора јавних
установа чији је оснивач Општина Фоча, која је спровела поступак
отворене конкуренције.
Комисија за избор је извршила оцјену благовремености,
комплетности и валидности приспјелих пријава, састављање Листе
кандидата са ужим избором који испуњавају услове јавног конкурса
и интервју са кандидатима. Комисија за избор је утврдила Ранг листу
са најбољим кандидатима за избор и именовање чланова управних
одбора јавних установа чији је оснивач Општина Фоча, од 12. 1.
2022. године и Препоруку Ранг листе, од 12. 1. 2022. године, у складу
са утврђеним критеријумима и условима, које је доставила на
надлежност Начелнику Општине Фоча ради утврђивања коначног
приједлога за именовање.
На основу достављене документације, Начелник Општине Фоча је
утврдио Приједлог за избор и именовање чланова управних одбора
јавних установа чији је оснивач Општина Фоча, од 21. 1. 2022.
године и предложио да се у састав Управног одбора Центар за
културу и информисање Фоча именују: Спасоје Јојић, Горан
Дамјановић и Радош Радовић, који је достављен Скупштини
Општине Фоча на надлежност и одлучивање.
На Једанаестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од
31. 1. 2022. године, у оквиру тачке 8.2) дневног реда разматрано је
питање избора и именовања чланова Управног одбора Центар за
културу и информисање Фоча. Том приликом су констатоване све
релевантне чињенице у вези оглашавања предметне позиције,
спроведеног поступка отворене конкуренције, као и избора и
именовања чланова Управног одбора Центар за културу и
информисање Фоча.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 12. став 3. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске, члана 16. ст 1. и 6. Закона о систему
јавних служби, члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној
самоуправи и члана 38. став 2. тачка 28) Статута Општине Фоча, као
законских прописа који регулишу питања избора и именовања органа
управљања јавних установа чији је оснивач јединица локалне
самоуправе, као и статутарних овлашћења и надлежности Скупштине
Општине Фоча да именује органе управљања у јавним установама
чији је оснивач Општина Фоча, у предмету одлучивања о именовању
чланова Управног одбора Центар за културу и информисање Фоча,
на приједлог Начелника Општине Фоча, одлучено је као у
диспозитиву овог рјешења.
Упутство о правном лијеку
Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.
Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом,
која се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана
достављања Рјешења.
Број: 01-111-4/22
Фоча, 31. 1. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.
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13.

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 88. став 1. 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 чланова
Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча, чији
је оснивач Општина Фоча, Скупштина Општине Фоча, на Једанаестој
редовној сједници, дана 31. 1. 2022. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ФОЧА
1. Разрјешују се дужности чланови Управног одбора Јавне
установе Центар за социјални рад Фоча:
1) ЈЕЛЕНА ЧАНЧАР, професор енглеског језика и књижевности,
2) ВАСИЛИЈЕ ВУКОВИЋ, дипломирани инжињер пољопривреде,
3) ДАНА ТРИФКОВИЋ, дипломирани правник.
2. Разрјешење из тачке 1. овог рјешења врши се по основу истека
трајања мандата.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
Општина Фоча је, као јединица локалне самоуправе, оснивач Јавне
установе Центар за социјални рад Фоча.
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, члану
88. став 1. Закона о социјалној заштити 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.
Скупштина Општине Фоча је на Једанаестој редовној сједници,
која је одржана 31. 1. 2022. године, у оквиру тачке 9.1) дневног реда,
разматрала питање разрјешења чланова Управног одбора Јавне
установе Центар за социјални рад 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 установе
Центар за социјални рад 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 Центар за социјални рад Фоча 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 88. став 1. 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 чланове управног одбора јавне установе чији је оснивач
Општина Фоча, Скупштина Општине Фоча је разријешила чланове
Управног одбора 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: 01-111-5/22
Фоча, 31. 1. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

На основу члана 12. став 3. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 41/03), члана 16. ст. 1. и 6. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/07,
109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19
и 61/21), члана 88. став 1. 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), сходно Одлуци о расписивању јавног
конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне
установе Центар за социјални рад Фоча (Службени гласник Општине
Фоча“, број 15/21), након спроведеног Јавног конкурса за избор и
именовање чланова управних одбора јавних установа чији је оснивач
Општина Фоча, број: 01-111-111/21 од 23. 11. 2021. године,
Скупштина Општине Фоча, на Једанаестој редовној сједници, дана
31. 1. 2022. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ФОЧА
1. Именују се чланови Управног одбора Јавне установе Центар за
социјални рад Фоча у саставу:
1) ЈЕЛЕНА ЧАНЧАР, професор енглеског језика и књижевности,
2) АЛЕКСАНДАР ПЉЕВАЉЧИЋ, дипломирани педагог,
3) БОРИС ЦИЦОВИЋ, професор историје.
2. Именовање чланова Управног одбора Јавне установе Центар за
социјални рад Фоча врши се на период трајања мандата од четири
године.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
Општина Фоча је, као јединица локалне самоуправе, оснивач Јавне
установе Центар за социјални рад Фоча.
У члану 16. ст. 1. и 6. Закона о систему јавних служби предвиђено
је да управни одбор установе именује и разрјешава оснивач, односно
скупштина јединице локалне самоуправе, на приједлог начелника
општине, након спроведеног поступка јавне конкуренције.
У члану 88. став 1. Закона о социјалној заштити предвиђено је да
управни одбор установе именује и разрјешава оснивач.
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 врши избор, именовање и разрјешење
органа управљања јавних установа, у складу са законом.
У члану 12. став 3. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске предвиђен је поступак коначног
именовања на оглашене позиције након спроведеног интервјуа са
кандидатима.
Скупштина Општине Фоча је на Деветој редовној сједници, од 11.
11. 2021. године, донијела Одлуку о расписивању јавног конкурса за
избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Центар
за социјални рад Фоча, којом је предвиђен поступак избора и
именовање чланова Управног одбора Јавне установе Центар за
социјални рад Фоча, чији је оснивач Општина Фоча, у поступку
отворене конкуренције.
У складу са наведеном Одлуком, расписан је Јавни конкурс за
избор и именовање чланова управних одбора јавних установа чији је
оснивач Општина Фоча, број: 01-111-111/21 од 23. 11. 2021. године,
који је објављен у Огласима дневних новина „Глас Српске“ и
Огласном дијелу „Службеног гласника Републике Српске“, број 108.
од 1. 12. 2021. године.
У складу са 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), Начелник Општине Фоча је донио Рјешење о
именовању Комисије за избор, број: 02-014-51/21 од 27. 12. 2021.
године, којим је именована Комисија за спровођење поступка Јавног
конкурса за избор и именовање чланова управних одбора јавних
установа чији је оснивач Општина Фоча, која је спровела поступак
отворене конкуренције.
Комисија за избор је извршила оцјену благовремености,
комплетности и валидности приспјелих пријава, састављање Листе
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кандидата са ужим избором који испуњавају услове јавног конкурса
и интервју са кандидатима. Комисија за избор је утврдила Ранг листу
са најбољим кандидатима за избор и именовање чланова управних
одбора јавних установа чији је оснивач Општина Фоча, од 12. 1.
2022. године и Препоруку Ранг листе, од 12. 1. 2022. године, у складу
са утврђеним критеријумима и условима, које је доставила на
надлежност Начелнику Општине Фоча ради утврђивања коначног
приједлога за именовање.
На основу достављене документације, Начелник Општине Фоча је
утврдио Приједлог за избор и именовање чланова управних одбора
јавних установа чији је оснивач Општина Фоча, од 21. 1. 2022.
године и предложио да се у састав Управног одбора Јавне установе
Центар за социјални рад Фоча именују: Јелена Чанчар, Александар
Пљеваљчић и Борис Цицовић, који је достављен Скупштини
Општине Фоча на надлежност и одлучивање.
На Једанаестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од
31. 1. 2022. године, у оквиру тачке 9.2) дневног реда разматрано је
питање избора и именовања чланова Управног одбора Јавне установе
Центар за социјални рад Фоча. Том приликом су констатоване све
релевантне чињенице у вези оглашавања предметне позиције,
спроведеног поступка отворене конкуренције, као и избора и
именовања чланова Управног одбора Јавне установе Центар за
социјални рад Фоча.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 12. став 3. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске, члана 16. ст 1. и 6. Закона о систему
јавних служби, члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној
самоуправи, члана 88. став 1. Закона о социјалној заштити и члана
38. став 2. тачка 28) Статута Општине Фоча, као законских прописа
који регулишу питања избора и именовања органа управљања јавних
установа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, као и
статутарних овлашћења и надлежности Скупштине Општине Фоча
да именује органе управљања у јавним установама чији је оснивач
Општина Фоча, у предмету одлучивања о именовању чланова
Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча, на
приједлог Начелника Општине Фоча, одлучено је као у диспозитиву
овог рјешења.
Упутство о правном лијеку
Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.
Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом,
која се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана
достављања Рјешења.
Број: 01-111-6/22
Фоча, 31. 1. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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 16. став 6. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16),
члана 73. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 106/09 и 44/15) и члана 38. став 2. тачка 28)
Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број
8/17), у предмету одлучивања о разрјешењу вршилаца дужности
чланова Управног одбора Јавне здравствене установе „Апотека
Фоча“ Фоча, чији је оснивач Општина Фоча, Скупштина Општине
Фоча, на Једанаестој редовној сједници, дана 31. 1. 2022. године,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ „АПОТЕКА ФОЧА“ ФОЧА
1. Разрјешују се дужности вршиоци дужности чланова 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. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.

01.02.2022. god.
Образложење

Општина Фоча је, као јединица локалне самоуправе, оснивач Јавне
здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча.
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, члану
73. став 3. Закона о здравственој заштити 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.
Скупштина Општине Фоча је на Једанаестој редовној сједници,
која је одржана 31. 1. 2022. 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 Десетој редовној сједници, која је одржана 11. 11.
2021. године, донијела рјешење којим је извршила именовање
вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне здравствене
установе „Апотека Фоча“ Фоча, на период до завршетка поступка
коначног именовања чланова Управног одбора, након претходно
спроведеног поступка оглашавања упражњене позиције и јавне
конкуренције, које је објављено у „Службеном гласнику Општине
Фоча“, број 15/21. Констатовано је да су створени услови за избор и
именовање чланова Управног одбора Јавне здравствене установе
„Апотека Фоча“ Фоча након спроведеног јавног конкурса, чиме је
вршиоцима дужности чланова Управног одбора истекао мандат, па
су тако испуњени 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 73. став 2. Закона о
здравственој 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 чланове управног одбора јавне установе чији је оснивач
Општина Фоча, Скупштина Општине Фоча је разријешила вршиоце
дужности чланова Управног одбора Јавне здравствене установе
„Апотека Фоча“ 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: 01-111-7/22
Фоча, 31. 1. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

15.
На основу члана 12. став 3. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 41/03), члана 16. ст. 1. и 6. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/07,
109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19
и 61/21), члана 73. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 106/09 и 44/15) и члана 38. став 2.
тачка 28) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине
Фоча“, број 8/17), сходно Одлуци о расписивању јавног конкурса за
избор и именовање чланова Управног одбора Јавне здравствене
установе „Апотека Фоча“ Фоча (Службени гласник Општине Фоча“,
број 15/21), након спроведеног Јавног конкурса за избор и именовање
чланова управних одбора јавних установа чији је оснивач Општина
Фоча, број: 01-111-111/21 од 23. 11. 2021. године, Скупштина
Општине Фоча, на Једанаестој редовној сједници, дана 31. 1. 2022.
године, д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
„АПОТЕКА ФОЧА“ ФОЧА
1. Именују се чланови Управног одбора Јавне здравствене
установе „Апотека Фоча“ Фоча у саставу:
1) СЕНКА МИЛИЋ, доктор медицине,
2) НИКОЛИНА ДУКИЋ, доктор медицине,
3) ЈАСМИНА ДАВИДОВИЋ, доктор медицине.
2.
Именовање чланова Управног одбора Јавне здравствене
установе „Апотека Фоча“ Фоча врши се на период трајања мандата
од четири године.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
Општина Фоча је, као јединица локалне самоуправе, оснивач Јавне
здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча.
У члану 16. ст. 1. и 6. Закона о систему јавних служби предвиђено
је да управни одбор установе именује и разрјешава оснивач, односно
скупштина јединице локалне самоуправе, на приједлог начелника
општине, након спроведеног поступка јавне конкуренције.
У члану 73. став 2. Закона о здравственој заштити предвиђено је да
управни одбор установе именује и разрјешава оснивач.
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 врши избор, именовање и разрјешење
органа управљања јавних установа, у складу са законом.
У члану 12. став 3. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске предвиђен је поступак коначног
именовања на оглашене позиције након спроведеног интервјуа са
кандидатима.
Скупштина Општине Фоча је на Деветој редовној сједници, од 11.
11. 2021. године, донијела Одлуку о расписивању јавног конкурса за
избор и именовање чланова Управног одбора Јавне здравствене
установе „Апотека Фоча“ Фоча, којом је предвиђен поступак избора
и именовање чланова Управног одбора Јавне здравствене установе
„Апотека Фоча“ Фоча, чији је оснивач Општина Фоча, у поступку
отворене конкуренције.
У складу са наведеном Одлуком, расписан је Јавни конкурс за
избор и именовање чланова управних одбора јавних установа чији је
оснивач Општина Фоча, број: 01-111-111/21 од 23. 11. 2021. године,
који је објављен у Огласима дневних новина „Глас Српске“ и
Огласном дијелу „Службеног гласника Републике Српске“, број 108.
од 1. 12. 2021. године.
У складу са 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), Начелник Општине Фоча је донио Рјешење о
именовању Комисије за избор, број: 02-014-51/21 од 27. 12. 2021.
године, којим је именована Комисија за спровођење поступка Јавног
конкурса за избор и именовање чланова управних одбора јавних
установа чији је оснивач Општина Фоча, која је спровела поступак
отворене конкуренције.
Комисија за избор је извршила оцјену благовремености,
комплетности и валидности приспјелих пријава, састављање Листе
кандидата са ужим избором који испуњавају услове јавног конкурса
и интервју са кандидатима. Комисија за избор је утврдила Ранг листу
са најбољим кандидатима за избор и именовање чланова управних
одбора јавних установа чији је оснивач Општина Фоча, од 12. 1.
2022. године и Препоруку Ранг листе, од 12. 1. 2022. године, у складу
са утврђеним критеријумима и условима, које је доставила на
надлежност Начелнику Општине Фоча ради утврђивања коначног
приједлога за именовање.
На основу достављене документације, Начелник Општине Фоча је
утврдио Приједлог за избор и именовање чланова управних одбора
јавних установа чији је оснивач Општина Фоча, од 21. 1. 2022.
године и предложио да се у састав Управног одбора Јавне
здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча именују: Сенка Милић,
Николина Дукић и Јасмина Давидовић, који је достављен Скупштини
Општине Фоча на надлежност и одлучивање.

01.02.2022. god.

На Једанаестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од
31. 1. 2022. године, у оквиру тачке 10.2) дневног реда разматрано је
питање избора и именовања чланова Управног одбора Јавне
здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча. Том приликом су
констатоване све релевантне чињенице у вези оглашавања предметне
позиције, спроведеног поступка отворене конкуренције, као и избора
и именовања чланова Управног одбора Јавне здравствене установе
„Апотека Фоча“ Фоча.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 12. став 3. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске, члана 16. ст 1. и 6. Закона о систему
јавних служби, члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној
самоуправи, члана 73. став 2. Закона о здравственој заштити и члана
38. став 2. тачка 28) Статута Општине Фоча, као законских прописа
који регулишу питања избора и именовања органа управљања јавних
установа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, као и
статутарних овлашћења и надлежности Скупштине Општине Фоча
да именује органе управљања у јавним установама чији је оснивач
Општина Фоча, у предмету одлучивања о именовању чланова
Управног одбора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча,
на приједлог Начелника Општине Фоча, одлучено је као у
диспозитиву овог рјешења.
Упутство о правном лијеку
Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.
Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом,
која се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана
достављања Рјешења.
Број: 01-111-8/22
Фоча, 31. 1. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

16.
На основу члана 23. став 1. тачка 3) и члана 39. став 2. тачка 21)
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 114. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник Републике Српске, бр. 106/09 и 44/15),
чл. 4. и 5. Правилника о поступку утврђивања смрти лица
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 65/10), члана 23. тачка
9) и члана 38. став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча („Службени
гласник Општине Фоча“, број 8/14) и члана 2. Одлуке о мртвозорству
на подручју општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“,
број 6/17), Скупштина Општине Фоча, на Једанаестој редовној
сједници, дана 31. 1. 2022. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ МРТВОЗОРНИКА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА
1. За утврђивање узрока и времена смрти за лица умрла ван
здравствене установе природним или насилним путем, именују се
сљедећи доктори медицине – мртвозорници:
1) др СУЗАНА ЛУЧИЋ ДАВИДОВИЋ,
2) др ГОРАНА ПЕТКОВИЋ,
3) др ВЕЛИМИРКА РАШЕВИЋ.
2. Именовани мртвозорници из тачке 1. овог Рјешења дужни су да,
у складу са Законом о здравственој заштити, Правилником о
поступку утврђивања смрти лица и правилима и кодексом
медицинске струке, врше утврђивање времена и узрока смрти за лица
умрла ван здравствене установе на подручју општине Фоча.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-111-9/22
Фоча, 31. 1. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.
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sekretar Skup{tine Branimir Radovi}. @иро ра~ун: 562-0060002186-45 код НЛБ банка у Фо~и. Тира` 100 примјерака.
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