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Broj 03

утврђују се намјена и расходи средстава грађевинског земљишта у
складу са приливом средстава.

1.
На основу члана 67. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13/, 106/15 и 3/16),
члана 39. став 2. тачка 7) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 38. став
2. тачка 10) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине
Фоча“, број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на Дванаестој редовној
сједници, дана 3. марта 2022. године, д о н о с и
ПРОГРАМ
УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА 2022. ГОДИНУ
Члан 1.
Програмом уређења грађевинског земљишта за 2022. годину
утврђују се намјена и расходи средстава грађевинског земљишта за
2022. годину, све по урбанистичким цјелинама у граду Фоча,
насељима Брод, Миљевина и др.
Члан 2.
У складу са оцјеном извора средстава и приједлога приоритета од
стране мјесних заједница, који су у писаној форми достављени у
Општину Фоча и Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове, на приједлог Начелника Општине Фоча и
Одјељења, у складу са плановима и потребама Општине Фоча,

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ У 2022. ГОДИНИ
Члан 3.
(1) Усвојеним Буџетом Општине Фоча за 2022. годину, за Програм
уређења грађевинског земљишта за 2022. годину планирана су
средства у износу од 518.000,00 КМ, која су распоређена на сљедећи
начин:
1) I Одржавање грађевинског земљишта: 25.000,00 KM,
2) II Издаци за пројектовање: 40.000,00 KM,
3) III Издаци за прибављање објеката грађевинског земљишта:
30.000,00 KM,
4) IV Инвестиционо одржавање објеката грађевинског земљишта:
50.000,00 КМ,
5) V Мост код КПЗ-а: 341.000,00 КМ,
6) VI Опрема за видео надзор улица: 12.000,00 КМ,
7) VII Накнада за изузето земљиште: 20.000,00 KM,
8) Укупно: 518.000,00 КМ.
(2) Већи дио средстава за Програм одржавања и уређења
грађевинског земљишта распоређује се за реализацију пројеката које
мјесне заједнице кандидују у оквиру свог програма рада, а дио се
распоређује по приједлогу Начелника Општине и Одјељења за
просторно уређење и стамбено - комуналне послове.
Члан 4.

УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
I
1.
2.
3.
II
III
1.
2.
3.
4.
IV
1.
2.
3.
4.
5.
V
VI
VII

ОДРЖАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Редовно одржавање јавне расвјете
Крпљење ударних рупа на градским и приградским саобраћајницама на подручју општине
Фоча
Одржавање дјечјих вртића и паркова – поправка и
замјена реквизита, ограде, клупа и др.
УКУПНО I
ИЗДАЦИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ИЗДАЦИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Набавка и постављање заштитне ограде у насељу Рјечица
Освјетљење игралишта у Драгочави
Освјетљење игралишта на Броду
Непредвиђени радови
УКУПНО III
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Реконструкција зграде на Броду- кров (насеље Формоза)
Реконструкција бившег објекта „Трачка наде“, у Светосавској улици
Реконструкција споменика палим борцима у Фочи
(плоче и расвјета)
Реконструкција расвјете у насељу Бараковац
Непредвиђени радови
УКУПНО IV
МОСТ КОД КПЗ-а
(издаци по дугорочној обавези за реконструкцију моста)
ОПРЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР УЛИЦА
НАКНАДА ЗА ИЗУЗЕТО ЗЕМЉИШТЕ
УКУПНО: I – VII

Износ
КМ
10.000,00
10.000,00
5.000,00
25.000,00
40.000,00
2.000,00
10.000,00
16.500,00
1.500,00
30.000,00
31.000,00
3.000,00
10.000,00
2.000,00
4.000,00
50.000,00
341.000,00
12.000,00
20.000,00
518.000,00
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Члан 5.
Одјељење за финансије стара се о наплати средстава, а Одјељење
за просторно уређење и стамбено – комуналне послове о њиховој
реализацији, у складу са овим програмом.

Члан 2.
Средства за извршење ових услуга, у складу са законом,
обезбиједиће се из сљедећих извора:
1) комуналне накнаде,
2) дијела накнаде за коришћење добара од општег интереса,
3) дијела прихода од пореза на непокретности,
4) дијела накнаде за дате концесије.

Члан 6.
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-8/22
Фоча, 3. 3. 2022. године

07.03.2022. god.

Члан 3.
(1) Извршење ових послова организоваће и старати се о њиховом
спровођењу надлежни органи Општинске управе Општине Фоча –
Одјељење за просторно уређење и стамбено - комуналне послове и
Одјељење за финансије.
(2) Надзор над спровођењем Програма вршиће Одјељење за
просторно уређење и стамбено - комуналне послове и Начелник
Општине Фоча.
(3) Програмом се утврђује обим и квалитет одржавања и
обнављања комуналних објеката, јавних зелених површина, те висина
потребних средстава за реализацију Програма.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

2.
На основу члана 21. Закона о комуналним дјелатностима
(,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/11 и 100/17), члана
39. став 2. тачка 5) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 38. став 2. тачка
7) Статута Општине Фоча (,,Службени гласник Општине Фоча“, број
8/17), Скупштина Општине Фоча, на Дванаестој редовној сједници,
дана 3. марта 2022. године, д о н о с и

Члан 4.
(1) Усвојеним Буџетом Општине Фоча за 2022. годину, за Програм
утрошка средстава заједничке комуналне потрошње за 2022. годину
планирана су средства у износу од 525.000,00 КМ, која су
распоређена на сљедећи начин:
1) Одржавање јавних површина и заштита животне средине:
410.000,00 КМ,
2) Потршња уличне расвјете: 110.000,00 КМ,
3) Саобраћајни знакови: 5.000,00 КМ,
4) Укупно: 525.000,00 КМ.
(2) Чишћење јавних површина у насељеним мјестима обухвата
прикупљање, одвожење, депоновање и уништавање отпада и
падавина.
Овдје треба узети у обзир и чишћење у зимским условима и прање.

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
ЗА 2022. ГОДИНУ
Члан 1.
У складу са Законом о комуналним дјелатностима (,,Службени
гласник Републике Српске“, бр. 124/11 и 100/17) доноси се Програм
коришћења средстава заједничке комуналне потрошње за 2022.
годину.

Члан 5.
УРЕЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
I
1.
1.1.

1.2.

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА И
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Чишћење јавних површина у насељеним мјестима
Улице које се чисте свакодневно
(укупна површина 40.821 m2):
- Улица и Трг Краља Петра I обухвата површину од новог дринског моста до горњег моста
на Ћехотини, као и површине испред зграде Општине, Поште, Музеја и Трг Краља Петра I
(укупна површина 11.271 m2),
- Улица Шантићева, од раскршћа са улицом Краља Петра I до Центра за културу и
информисање
(укупна површина 1.880 m2),
- Његошева улица, која се протеже од доњег ћехотинског моста до Рибљег ресторана
(укупна површина 4.330 m2),
- Улица 9. маја, која се протеже од зграде Општине до зграде Основног суда, као и простор
испред зграде Православног богословског факултета
(укупна површина 1.340 m2),
- Светосавска улица, од горњег ћехотинског моста до
Казнено - поправног завода
(укупна површина 12.840 m2),
- Улица Моме Кочовића, од Пијаце до Улице Краља Петра I (укупна површина 1.080 m2),
- Улица Цара Душана, обухвата дионицу од горњег ћехотинског моста до Средњошколског
центра
(укупна површина 6.240 m2),
- Улица Немањина, од зграде Основног суда до Основне школе „Свети Сава“
(укупна површина 1.840 m2),
- МЗ Миљевина
Улице које се чисте три пута седмично
(укупна површина 21.180 m2):
- Карађорђева улица, потез од Сат куле до Улице Војводе Путника
(укупна површина 4.640 m2),
- Јеврејска улица, дионица од Пијаце до старе аутобуске станице
(укупна површина 720 m2),
- Улица Николе Пашића, од зграде Општине до насеља Војводе Путника
(укупна површина 5.530 m2),
- Улица Бранка Радичевића, од доњег ћехотинског моста до гробља Божовац
(укупна површина 6.540 m2),
- Улица Светог Николе
(укупна површина 3.750 m2),

Износ
КМ
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2.1.

2.2.

2.3.
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Улице које се чисте седмично до петнаестодневно
(укупна површина 20.219 m2):
- Крајишка улица
(укупна површина 753 m2),
- Соколска улица
(укупна површина 892 m2),
- Улица Вука Караџића
(укупна површина 805 m2),
- Принципова улица
(укупна површина 1.210 m2),
- Студентска улица
(укупна површина 6.175 m2),
- Улица Меше Селимовић
(укупна површина 3.904 m2),
- Улица Петра Бојовића, од ресторана „Младица“ до Аква парка „Ушће“, у временском
периоду рада Аква парка,
а остали период по потреби
(укупна површина 4.380 m2),
- Насеље Кочићево
(укупна површина 2.100 m2),
Улице које се чисте мјесечно
(укупна површина 27.735 m2):
- Улица Цара Душана, од Средњошколског центра до насеља Ливаде
(укупна површина 5.850 m2),
- Улица Цара Лазара, на потезу од старог гробља Божовац до насеља Крвавац
(укупна површина 12.990 m2),
- Насеље Степе Степановића
(укупна површина 2.450 m2),
- Насеље Рибарска
(укупна површина 2.165 m2),
- Насеље Војводе Путника
(укупна површина 2.155 m2),
- Насеље новоизграђених зграда на бившем платоу „Трикотаже“, Принципова улица
(укупна површина 2.125 m2),
Остале улице и површине:
Остале улице и површине се чисте према потребама, МЗ Брод, по плану и налогу Одјељења
за просторно уређење и стамбено - комуналне послове, као и налогу надлежне инспекције,
Прање градских улица:
Прање градских улица вршиће се по потреби, цистерном, којом располаже служба Цивилне
заштите.
Укупно 1.
Одржавање, уређење и опремање јавних
зелених, рекреационих површина и гробаља
- Одржавање травњака:
Ово одржавање подразумијева радове на чишћењу зелених површина од разног отпада,
кошења траве и одвоз исте на депонију.
Паркови у Улици Краља Петра I, на тргу Краља Петра I, паркови у Његошевој улици, зелене
површине у Улици 9. мај, на обалама Ћехотине од горњег моста до Дјечијег вртића, парк
Алаџа, парк код Храма Светог Саве, простор код „Плавог небодера“, паркови између
ћехотинских мостова (лијева обала – Рива), као и парк испред зграде Полицијске управе
(укупна површина 33.743 m2),
- Одржавање грмља и живе ограде:
Ово одржавање подразумијева окопавање грмља, сјечење грмља, шишање живе ограде по
потреби, а најмање 4 (четири) пута годишње, као и утовар и одвоз вишка материјала.
Радови обухватају живу ограду парка на потезу од горњег ћехотинског моста до Дјечијег
вртића (Светосавска), живу ограду Алаџанског парка те живу ограду у Улици Краља Петра I.
- Одржавање цвијећа у парковима:
Ово одржавање подразумијева радове на прољетној припреми (окопавање и шишање),
залијевање у току љетног периода, загртање и припрема за зиму у зеленим површинама, те
одржавање гробаља: Божовац, Бараковац, Текија, Јеврејско гробље код Болнице, које ће се
вршити у сарадњи са Комуналним предузећем.

2.4.

- Редовно одржавање простора око школа и вртића и свакодневно одвожење смећа.

2.5.

- Одржавање гробаља – редовно чишћење и кошење траве.

2.6.

- Одржавање простора и фонтана око Споменика код зграде Општине и на Градском тргу
(укупна површина 1.920 m2).

2.7.

07.03.2022. god.

- Уређење и опремање дјечјих вртића у насељу Бараковац (МЗ Лазарево) и насељу Рјечица
(МЗ Рјечица).

250.000,00
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2.8.

- Уређење и опремање плаже „Мачковац“, у сарадњи са МЗ Брод.

2.9.

- Уређење пјешачког моста код ОШ „Свети Сава“
(кошуљица и фарбање ограде) и фарбање ограде на два ћехотинска моста.

2.10.

3.
4.
5.

6.
II

III

07.03.2022. god.

- Уређење и опремање осталих површина које нису ушле у Програм извршиће се према
указаним потребама, а све према налогу Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне послове.
Укупно 2.
Одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима
Укупно 3.
Одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина
Укупно 4.
Дјелатности зоохигијене
Хватање и збрињавање напуштених и угрожених паса, трошкови одржавања Азила за псе у
Филиповићима, исхрана и ветеринарска заштита.
Укупно 5.
Непредвиђени радови
Укупно I

35.000,00
10.000,00
410.000,00

ПОТРОШЊА УЛИЧНЕ РАСВЈЕТЕ
Трошкови јавне расвјете
Укупно II

110.000,00
110.000,00

80.000,00
20.000,00
15.000,00
35.000,00

САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ
Саобраћајни знакови

5.000,00

Укупно III
Укупно: I + II + III

5.000,00
525.000,00
3.

Члан 6.
(1) Општина Фоча ће склопити годишњи уговор за послове
чишћења и одржавања јавних површина са предузећем које је
оспособљено за обављање оваквих врста радова. Уговором ће се
дефинисати међусобне обавезе, квалитет обављања услуга, начин
плаћања и остало.
(2) За обављање осталих послова из Програма ангажоваће се
предузећа одабрана по претходно расписаном тендеру, у складу са
Законом о јавним набавкама БиХ.
(3) Контролу – надзор, у складу са одлуком и Законом о
комуналним дјелатностима, у вези праћења извршења задатака који
произилазе из овог програма вршиће Општина Фоча.
(4) У случају спора, надлежан је суд.
Члан 7.
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-9/22
Фоча, 3. 3. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 5) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и
члана 38. став 2. тачка 7) Статута Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на Дванаестој
редовној сједници, дана 3. марта 2022. године, д о н о с и
ПРОГРАМ
УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД ШУМСКИХ СОРТИМЕНАТА
ЗА 2022. ГОДИНУ
Члан 1.
Планом намјенског утрошка средстава остварених продајом
шумско дрвних сортимената ближе се одређују пројекти који ће бити
реализовани у 2022. години.
Члан 2.
Усвојеним Буџетом Општине Фоча за 2022. годину, за Програм
утрошка средстава од шумских сортимената за 2022. годину
планирана су средства у износу од 680.000,00 КМ, која су
распоређена на сљедећи начин:
1)
Одржавање објеката друмског саобраћаја и других
грађевинских објеката: 240.000,00 KM,
2) Зимско одржавање: 60.000,00 KM,
3) Изградња саобраћајне инфраструктуре: 220.000,00 KM,
4) Инвестиционо одржавање објеката: 150.000,00 КМ,
5) Комунална опрема: 10.000,00 КМ,
6) Укупно: 680.000,00 КМ.
Члан 3.

ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД ШУМСКИХ СОРТИМЕНАТА ЗА 2022. ГОДИНУ
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
И ДРУГИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА
Крпљење ударних рупа на градским и приградским саобраћајницама на подручју општине
Фоча
Пресвлачење асфалтом дијела саобраћајнице на којем је рађена одводња оборинских вода у
насељу Превраћ (МЗ Душаново)
Санација локалних и некатегорисаних путева у МЗ Мештревац
Санација локалних и некатегорисаних путева у МЗ Челебићи
Санација локалних и некатегорисаних путева у МЗ Заваит
Санација локалних и некатегорисаних путева у МЗ Годијено
Санација локалних и некатегорисаних путева у МЗ Кута
Санација локалних и некатегорисаних путева у МЗ Миљевина
Санација локалних и некатегорисаних путева у МЗ Јошаница
Санација локалних и некатегорисаних путева у МЗ Брод на Дрини
Санација локалних и некатегорисаних путева у МЗ Попов Мост и на подручју НП „Сутјеска“

240.000,00
40.000,00
23.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
5.000,00
10.000,00
9.000,00
2.500,00
12.000,00
16.000,00
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22.
23.

Санација локалних и некатегорисаних путева у селу Цапе,
МЗ Устиколина
Санација локалних и некатегорисаних путева у МЗ Јелеч
Санација локалних и некатегорисаних путева у МЗ Избишно
Санација локалних и некатегорисаних путева у МЗ Кратине
Санација локалних и некатегорисаних путева у МЗ Козја Лука
Санација локалних и некатегорисаних путева у МЗ Душаново
Санација локалних и некатегорисаних путева у МЗ Рјечица
Санација локалних и некатегорисаних путева у МЗ Челиково Поље
Санација пута у МЗ Центар
Санација пута: Горњи Зубовићи – Осијек – Бунови,
(МЗ Горње Поље и МЗ Брод)
Санација локалних и некатегорисаних путева у МЗ Драгочава
Непредвиђени радови

II

ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ

III

ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
IV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
V

Реконструкција дијела тротоара у Улици цара Душана, код СШЦ (МЗ Душаново)
Изградња оставе за дрва за потребе станара стамбених зграда у насељу Ливаде (МЗ Ливаде)
Санација пута према гробљу у Биоковима (МЗ Драгочава)
Санација расвјете према Планинарском дому (МЗ Обилићево)
Санација пута Велечево – Орахово, од краја асфалта до гробља (МЗ Драгочава)
Санација јавне расвјете на раскрсници код АМД Фоча
Реконструкција Трга краља Петра I
Припремни радови на изради подлоге за израду вјештачке траве на помоћном стадиону у
Доњем Пољу
Реконструкција и асфалтирање спортског игралишта, код СШЦ (МЗ Душаново)
Насипање паркинг простора испред објекта „Златна дуња“
(МЗ Центар)
Набавка и монтажа рукохвата и санација степеништа на стамбеној згради у Улици Николе
Пашића (МЗ Центар)
Непредвиђени радови
КОМУНАЛНА ОПРЕМА

7.000,00
4.000,00
7.000,00
10.000,00
2.000,00
10.000,00
8.000,00
1.500,00
6.000,00
10.000,00
7.000,00
60.000,00

6.000,00
4.000,00
12.000,00
35.000,00
3.500,00
12.000,00
7.000,00
3.000,00
8.000,00
3.000,00
21.000,00
15.000,00
12.000,00
27.000,00
7.000,00
5.000,00
8.000,00
10.000,00
8.000,00
5.000,00
8.500,00
150.000,00
27.000,00
19.000,00
3.300,00
2.000,00
3.000,00
2.500,00
43.000,00
28.500,00
14.000,00
1.500,00
1.000,00
5.200,00
10.000,00
680.000,00

СВЕГА: I – IV

Члан 5.
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.

8.000,00

220.000,00

Изградња дијела потпорног зида испод куће Трифковића
(МЗ Лазарево)
Наставак изградње јавне расвјете у Карађорђевој улици
(МЗ Горње Поље)
Изградња јавне расвјете у насељу Велечево (МЗ Ливаде)
Изградња потпорног зида испод објекта „Линеа“
(МЗ Обилићево)
Наставак изградње јавне расвјете у Кутима (МЗ Кута)
Набавка и монтажа „лежећих полицајаца“ на градским саобраћајницама
Набавка и монтажа одбојне ограде
Наставак изградње јавне расвјете у МЗ Јошаница
Наставак изградње јавне расвјете у Улици Бранка Ћопића
(МЗ Душаново)
Наставак изградње јавне расвјете у Немањиној улици
(МЗ Центар)
Уређење паркинг простора између Суда и објекта „Адрија“
(МЗ Центар)
Асфалтирање дијела саобраћајнице и одводња оборинских вода у Улици цара Лазара, на
локацији гдје је рађен плочасти пропуст (МЗ Лазарево)
Изградња јавне расвјете у кругу Медицинског факултета
Асфалтирање пута за Зубовиће, према Планинарском дому и Буновима (МЗ Горње Поље)
Израда бетонских трака на путу према Томићима, у селу Ђеђево (МЗ Брод на Дрини)
Израда бетонских трака на дијелу пута према Шуковцу, изнад трафо станице (МЗ Рјечица)
Асфалтирање приступног пута до гаража у Улици Петра Кочића (МЗ Центар)
Асфалтирање пута од новог моста у Кутима према Штовићу (МЗ Кута)
Асфалтирање дијела саобраћајнице према кућама Павловић, Милановић, Крунић и др. у
насељу Обилићево (МЗ Обилићево)
Наставак изградње јавне расвјете у МЗ Рјечица
Непредвиђени радови
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА

Члан 4.
Oдјељење за финансије стара се о наплати средстава, а Одјељење
за просторно уређење, стамбено - комуналне послове о њиховој
реализацији у складу са овим програмом.

07.03.2022. god.

Број: 01-022-10/22
Фоча, 3. 3. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.
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07.03.2022. god.

самоуправе, користе се намјенски, у инвестиционо - развојним
пројектима за:
1) изградњу и реконструкцију: примарних инфраструктурних
објеката (водовод, канализација, топловод, локални путеви и други) и
нових привредних капацитета који су у функцији привредног развоја
и запошљавања,
2) заштиту животне средине.

4.
На основу члана 32. Закона о концесијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 59/13), члана 39. став 2. тачка 5) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“. бр.
97/16, 36/19 и 61/21) и члана 38. став 2. тачка 7) Статута Општине
Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), Скупштина
Општине Фоча, на Дванаестој редовној сједници, дана 3. марта 2022.
године, д о н о с и
ПРОГРАМ
УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД КОНЦЕСИОНИХ НАКНАДА
ЗА 2022. ГОДИНУ

Члан 3.
Усвојеним Буџетом Општине Фоча за 2022. годину, за Програм
утрошка средстава од концесионих накнада за 2022. годину
планирана су средства у износу од 315.000,00 КМ, која су
распоређена на сљедећи начин:
1) I Пут: Брштеновица – Тара: 20.000,00 КМ,
2) II Изградња нове депоније: 256.000,00 КМ,
3) III Издаци за депонију „Бабин поток“: 15.000,00 КМ,
4) IV ЛЕД расвјета: 24.000,00 КМ,
5) Укупно: 315.000,00 КМ.

Члан 1.
Програмом утрошка средстава од концесионих накнада за 2022.
годину утврђују се приходи, намјена и расходи средстава за 2022.
годину на подручју Општине Фоче.
Члан 2.
Средства од концесионе накнаде, која, директно или након
дијељења у сразмјери, представљају приход буџета јединице локалне

Члан 4.
УТРОШАК СРЕДСТАВА ОД КОНЦЕСИНИХ НАКНАДА

I
II
III
IV

Опис пројекта
Пут Брштеновица – Тара
Изградња нове депоније
Издаци задепонију „Бабин поток“
ЛЕД расвјета
(издаци по дугорочној обавези за отплату кредита)
Укупно: I – IV

Износ у КМ
20.000,00
256.000,00
15.000,00
24.000,00
315.000,00
Члан 5.

Одјељење за финансије стара се о наплати средстава, а Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове о њиховој реализацији, у
складу са овим програмом.
Члан 6.
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-11/22
Фоча, 3. 3. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

5.
На основу члана 194. и члана 195. став 3. Закона о водама
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 50/06 и 92/09), члана 39.
став 2. тачка 5) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“. бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 38. став 2. тачка
7) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број
8/17), Скупштина Општине Фоча, на Дванаестој редовној сједници,
дана 3. марта 2022. године, д о н о с и
ПРОГРАМ
УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД ВОДНИХ НАКНАДА
ЗА 2022. ГОДИНУ

Члан 1.
Овим програмом уређују се питања утрошка средстава која ће се
прикупљати од посебних водних накнада у 2022. години, и то:
оквирна висина средстава која се очекују по овом основу, пројекти у
које ће та средства бити пласирана, износ средстава по пројектима,
органи надлежни за реализацију пројеката и рок за њихово
провођење.
Члан 2.
Усвојеним Буџетом Општине Фоча за 2022. годину, за Програм
утрошка средстава од водних накнада за 2022. годину планирана су
средства у износу од 50.000,00 КМ, која су распоређена на сљедећи
начин:
1) I Одржавање водних објеката: 30.000,00 KM,
2) II Чишћење и уређење водотока: 20.000,00 KM,
3) Укупно: 50.000,00 КМ.
Члан 3.

УТРОШАК СРЕДСТАВА ОД ВОДНИХ НАКНАДА
Опис пројекта
I
II

Износ у КМ
30.000,00
20.000,00

Одржавање водних објеката
Чишћење и уређење водотока
Укупно: I + II

Члан 4.
Одјељење за финансије се стара о наплати ових средстава, а
Одјељење за просторно уређење, стамбено - комуналне послове о
реализацији наведених пројеката, у складу са овим програмом.

50.000,00

Члан 5.
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-12/22
Фоча, 3. 3. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.
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6.
На основу члана 80. ст. 1, 2. и 4. 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 2) Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и
члана 38. став 2. тачка 2) Статута Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на Дванаестој
редовној сједници, дана 3. 3. 2022. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ КОНАЧНЕ
ГРАЂЕВИНСКЕ ЦИЈЕНЕ ЈЕДНОГ КВАДРАТНОГ МЕТРА
КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ
СТАМБЕНОГ И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У 2021. ГОДИНИ
ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ФОЧА
I
Просјечна коначна грађевинска цијена једног квадратног метра
корисне површине стамбеног и пословног простора у 2021. години за
подручје општине Фоча износи 850,00 КМ и служи као основица за
израчунавање висине ренте.
II
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о
утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног квадратног
метра корисне површине стамбеног и пословног простора у 2020.
години за подрује општине Фоча, број: 01-022-27/21 од 1. 4. 2021.
године (,,Службени гласник Општине Фоча“, број 6/21).
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
,,Службом гласнику Општина Фоча“.
Број: 01-022-13/22
Фоча, 3. 3. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

7.
На основу члана 77. 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 2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21),
члана 14. став 3. Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења
градског грађевинског земљишта („Службени гласник Републике
Српске”, бр. 95/13, 99/13 и 22/14) и члана 38. став 2. тачка 2) Статута
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17),
Скупштина Општине Фоча, на Дванаестој редовној сједници, дана 3.
3. 2022. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНИХ ЈЕДИНИЧНИХ ЦИЈЕНА
РАДОВА КОМУНАЛНЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
И УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА
I
Овом одлуком утврђују се просјечно остварене јединичне цијене
радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних
површина (Јц) на подручју опшштине Фоча у 2021. години, које
служе за обрачун трошкова опремања градског грађевинског
земљишта за 2022. годину.
II
Просјечно остварене јединичне цијене радова комуналне и друге
јавне инфраструктуре и уређења јавних површина, према групи,
редном броју, врсти инфраструктуре, јединици мјере и јединичној
цијени, са урачунатим ПДВ-ом износе:
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3. Водовод профила Ø 100 mm (у саобраћајници у асфалтној
површини), m1 – 60,00 KM,
4. Водовод профила Ø 160 mm (у саобраћајници, у асфалтној
површини), m1 – 75,00 KM,
В) КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА:
В. 1.
Изградња хидротехничке инфраструктуре – фекална
канализација:
1. Фекална канализација Ø 300 mm (зелена површина), m 1 –
110,00 КМ,
2. Фекална канализација Ø 300 mm (у саобраћајници, у асфалтној
површини), m1 – 145,00 КМ,
В. 2.
Изградња хидротехничке инфраструктуре – кишна
канализација:
1. Кишна канализација Ø 250 mm (зелена површина), m1 – 90,00
КМ,
2. Кишна канализација Ø 300 mm (зелена површина), m1 – 110,00
КМ,
3. Кишна канализација Ø 250 mm (у саобраћајници, у асфалтној
површини), m1 – 125,00 КМ,
4. Кишна канализација Ø 300 mm (у саобраћајници, у асфалтној
површини), m1 – 145,00 КМ,
Г)
1.
2.
3.
4.
5.

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ:
Припремни радови (исколчење терена), m2 – 4,20 KM,
Земљани радови подизање травњака, m2 – 10,50 KM,
Уређење зелених површина, m2 – 21,00 KM,
Подизање дрвореда, ком. – 31,50 КМ,
Рад са осталим дендроматеријалом, ком. – 10,50 КМ,

Д) ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА:
1. Mетални стубови, висине 6 – 10 метара, са подземним напојним
каблом, са ЛЕД свјетиљкама – 54,23 КМ/m1,
2. Mетални стубови, висиние 4 – 6 метара, са подземним напојним
каблом, са ЛЕД свјетиљкама – 42,18 КМ/m1,
3. АБ или дрвени стубови, висине 8 – 10 метара, са надземним
напојним кабловима, са ЛЕД свјетиљкама – 34,80 КМ/m1,
4. АБ или дрвени стубови, висине 8 – 10 метара, са надземним
напојним кабловима, са конвенционалним свјетиљкама – 28,62 КМ/
m1.
III
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фoча“.
Број: 01-022-14/22
Фоча, 3. 3. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

8.
На основу члана 69. став 1. и члана 73. став 2. и члана 77. 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 2) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16, 36/19 и 61/21), члана 9. и члана 17. став 2. Правилника о
обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског
земљишта („Службени гласник Републике Српске“, бр. 95/13, 99/13 и
22/14) и члана 38. став 2. тачка 2) Статута Општине Фоча („Службени
гласник Општине Фоча“, број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на
Дванаестој редовној сједници, дана 3. 3. 2022. године, д о н о с и
OДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ТРОШКОВЕ УРЕЂЕЊА
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА 2022. ГОДИНУ

А) САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА:
1. Реконструкција постојећих саобраћајница, m2 – 72,16 KM,
2. Изградња саобраћајница, m2 – 96,80 KM,
3. Изградња паркинг површина, m2 – 86,24 KM,
4. Изградња тротоара и осталих пјешачких површина, m2 – 80,63
КМ,

I
1) Овом одлуком утврђује се висина накнаде за трошкове уређења
градског грађевинског земљишта за 1 m2 (један метар квадратни)
корисне површине објекта, по зонама градског грађевинског
земљишта.
2) Спроведбени документи просторног уређења групишу се у три
групе, према зонама и планираном нивоу инфраструктурних објеката
и другом комуналном опремању.

Б) ВОДОВОДНА МРЕЖА:
Б. 1. Изградња хидротехничке инфраструктуре – водовода:
1. Водовод профила Ø 100 mm (зелена површина), m1 – 40,00 КМ,
2. Водовод профила Ø 160 mm (зелена површина), m1 – 55,00 KM,

II
Прву групу спроведбених докумената просторног уређења чине
спроведбени документи унутар I зоне градског грађевинског
земљишта и то:
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1. Регулациони план „Центар I“ („Службени гласник Општине
Србиње/Фоча“, број 3/97),
2. Измјене и допуне дијела Регулационог плана „Центар I“
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 10/05),
3. Измјене и допуне дијела Регулационог плана „Центар I“
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 12/10),
4. Измјене и допуне дијела Регулационог плана „Центар I“
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 9/16),
5. Измјене и допуне дијела Регулационог плана „Центар I“
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 11/17),
6. Измјене и допуне дијела Регулационог плана „Центар I“
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 15/21),
7. Измјене и допуне дијела Регулационог плана „Центар II“
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 4/18),
8. Урбанистички пројекат „Ушће“ Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 10/06),
9. Измјена Урбанистичког пројекта „Ушће“ Фоча („Службени
гласник Општине Фоча“, број 1/10),
10. Регулациони план „Горње Поље“ („Службени гласник Општине
Фоча“, број 7/07),
11. Измјене и допуне дијела Регулационог плана „Горње Поље“
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 13/13),
12. Измјене и допуне дијела Регулационог плана „Доње Поље“
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 7/07),
13. Измјене и допуне дијела Регулационог плана „Доње Поље“
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 8/07),
14. Измјене и допуне дијела Регулационог плана „Доње Поље“
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 13/13),
15.
Измјене и допуне Регулационог плана „Душаново“ из
2005/2008. године („Службени гласник Општине Фоча“, број 10/05);
2008 године је извршено усаглашавање Плана са одлуком Комисије
за очување националних споменика БиХ.
III
Другу групу спроведбених докумената просторног уређења чине
спроведбени документи унутар II зоне градског грађевинског
земљишта и то:
1. Измјенe и допунe Регулационог плана „Чоходор Махала“ који се
односи на подручје садашњег насеља Лазарево („Службени гласник
Општине Фоча“, број 13/17),
2. Регулациони план „Горње Поље“ („Службени гласник Општине
Фоча“, број 7/07), дио измјене који се односи на Другу зону градског
грађевинског земљишта,
3. Регулациони план „Кочићево“ („Службени гласник Општине
Фоча“, број 11/05),
4. Измјене и допуне Регулационог плана „Душаново“ („Службени
гласник Општине Фоча“, број 10/05), дио измјене који се односи на
Другу зону градског грађевинског земљишта,
5. Измјене и допуне Регулационог плана „Брод на Дрини“ Фоча
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 3/20), дио измјене који се
односи на Другу зону градског грађевинског земљишта, у Плану
означен као секција А.
IV
Трећу групу спроведбених докумената просторног уређења чине
спроведбени документи унутар III зоне градског грађевинског
земљишта и то:
1. Регулациони план „Бараковац“ („Службени гласник Општине
Фоча“, број 2/06),
2. Регулациони план „Миљевина“ („Службени гласник Општине
Фоча“, број 2/08),
3. Регулациони план „Брод на Дрини“ („Службени гласник
Општине Фоча“, број 10/10),
4. Урбанистички пројекат за уређење Индустријске зоне „Брод на
Дрини“ („Службени гласник Општине Фоча“, број 10/11),
5.
Измјене и допуне Урбанистичког пројекат за уређење
Индустријске зоне „Брод на Дрини“ („Службени гласник Општине
Фоча“, број 12/15),
6.
Регулациони план Индустријске зоне „Брод на Дрини“
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 4/21),
7. Измјене и допуне дијела Регулационог плана „Брод на Дрини“
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 9/15),
8. Измјене и допуна дијела Регулационог плана „Бараковац“
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 8/16),
9. Измјене и допуне дијела Регулационог плана „Брод на Дрини“
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 2/19),
10. Измјене и допуне дијела Регулационог плана „Брод на Дрини“
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 14/19),
11. Измјене и допуне дијела Регулационог плана „Брод на Дрини“
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 3/20), дио измјене који се
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односи на Трећу зону градског грађевинског земљишта, у Плану
означен као секција Б,
12. Измјене и допуне дијела Регулационог плана „Брод на Дрини“
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 4/21).
V
1)
Трошкови уређења градског грађевинског земљишта
израчунати према oдредбама Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и
84/19, у даљем тексту: Закон), Правилника о обрачуну накнаде
трошкова уређења градског грађевинског земљишта („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 95/13, 99/13 и 22/14, у даљем тексту:
Правилник), за Прву групу спроведбених докуменaта просторног
уређења, узимајући у обзир и просјечну цијену уређења градског
грађевинског земљишта у 2021. години за исту зону, износe 49,33
КМ/m2 корисне површине.
2) Висина накнаде за трошкове уређења градског грађевинског
земљишта за Прву зону обрачунава се и плаћа у износу од 35% од
износа наведеног у подтачки 1) ове тачке и износи 17,27 КМ/m2
корисне површине.
3) Висина накнаде за трошкове уређења градског грађевинског
земљишта
утврђена у подт. 1) и 2) ове тачке примјењиваће се
и за све објекте који се граде у обухвату I (Прве) зоне градског
грађевинског земљишта, за чији локалитет није донесен важећи
спроведбени документ просторног уређења.
VI
1) Трошкови уређења градског грађевинског земљишта израчунати
према
одредбама Закона и Правилника за другу групу
спроведбених докумета просторног уређења, узимајући у обзир и
просјечну цијену уређења градског грађевинског земљишта у 2021.
години за исту зону, износe 45,33 КМ/m2 корисне површине.
2) Висина накнаде за трошкове уређења градског грађевинског
земљишта за Другу зону градског грађевинског земљишта обрачунава
се и плаћа у износу од 25% од износа наведеног у подтачки 1) ове
тачке и износи 11,33 КМ/m2 корисне површине.
3) Висина накнаде за трошкове уређења градског грађевинског
земљишта утврђена у подт. 1) и 2) ове тачке примјењиваће се и за све
објекте који се граде у обухвату II (Друге) зоне градског грађевинског
земљишта, за чији локалитет није донесен важећи спроведбени
документ просторног уређeња.
VII
1) Трошкови уређења градског грађевинског земљишта израчунати
према одредбама Закона и Правилника за трећу групу спроведбених
докумета просторног уређења, узимајући у обзир и просјечну цијену
уређења градског грађевинског земљишта у 2021. години за исту
зону, износe 61,05 КМ/m2 корисне површине.
2) Висина накнаде за трошкове уређења градског грађевинског
земљишта за Трећу зону градског грађевинског земљишта обрачунава
се и плаћа у износу од 15% од износа наведеног у подтачки 1) ове
тачке и износи 9,16 КМ/m2 корисне површине.
3) Висина накнаде за трошкове уређења градског грађевинског
земљишта утврђена у подт. 1) и 2) ове тачке примјењиваће се и за све
објекте који се граде у обухвату III (Треће) зоне градског
грађевинског земљишта, за чији локалитет није донесен важећи
спроведбени документ просторног уређења.
VIII
Висина накнаде за трошкове уређења градског грађевинског
земљишта за Четврту зону обрачунава се и плаћа у износу од 50% од
износа наведеног у подтачки 2) из тачке VII ове одлуке и износи 4,58
КМ/m2 корисне површине.
IX
За изградњу производних објекaтa у Другој, Трећој и Четвртој зони
градског грађевинског земљишта, инвеститори су ослобођени
плаћања накнаде за уређење градског грађевинског земљишта.
X
Уколико лице без знања надлежног органа Општинске управе
Општине Фоча и претходно спроведене процедуре, у складу са
Законом и Правилником, изводи на јавним површинамa, јавној и
комуналној инфраструктури радове који представљају уређење
градског грађевинског земљишта, нема право на накнаду ових
трошкова.
XI
Управни поступци покренути пред надлежним органом до дана
ступања на снагу ове одлуке окончаће се по одредбама одлуке која је
била на снази у вријеме покретања поступка, осим ако је ова одлука
повољнија за инвеститора.
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XII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-15/22
Фоча, 3. 3. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

9.
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 Дванаестој
редовној сједници, дана 3. 3. 2022. године, д о н о с и
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ПРИЈЕДЛОГА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
ЗА ДИО НАСЕЉА ДОЊЕ ПОЉЕ
„СТУДЕНТСКИ ДОМ БРОЈ 2“ ОПШТИНА ФОЧА
I
Усваја се Приједлог Регулационог плана за дио насеља Доње Поље
„Студентски дом број 2“, општина Фоча (у даљем тексту: План).
II
1)
План обухвата простор од сјеверне границе помоћног
фудбалског стадиона на локацији Пијесак, до моста 9. мај, а налази се
између ријеке Дрине и Светосавске улице, с тим да не обухвата
постојећи низ гаража и стамбено - пословну зграду. У обухвату се
налазе сљедеће парцеле: дио к.ч. број: 521/1; к.ч бр. 508/1, 508/2,
508/3, 509/1, 509/2, 510/1, 510/2, 510/3, 511/1, 511/2, 512/2, 513, 514/1,
514/2, 514/3, 515, 516, 517, 521/19, 521/45 и дио к.ч. број: 4081/1, све
к.о. Фоча.
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:
- А. Oпшта документација и
- Б. Приложена документација.
2) Текстуални дио садржи:
1. А. Уводне напомене:
- I Подаци о планирању,
2. Б. Стање организације, уређења и коришћења простора:
- I Просторна цјелина,
- II Природни услови и ресурси,
- III Становање,
- IV Изграђена физичка структура,
- V Инфраструктура,
- VI Привредне дјелатности, јaвне 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 Становништво и становање,
- II Привредне дјелатности, јавне службе и друге друштвене
дјелатности,
- III Инфраструктура:
- Саобраћајна инфраструктура,
- Хидротехничка инфраструктура,
- Електроенергетика,
- Телекомуникације,
- 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,
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- II Општи урбанистичко - технички услови за изградњу
грађевина и других објеката и за уређење и кориштење простора,
- III Смјернице за интерпретацију и примјену Pлана,
3) Д. Графички дио садржи:
1. Геодетска подлога, Р = 1:500,
2. Извод из инжењерско - геолошке карте Фоче, Р = 1:50.000,
3. План просторне организације, Р = 1:500,
4. План мреже саобраћајница, Р = 1:500,
5. План хидротехничке инфраструктуре, Р = 1:500,
6. План електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре,
Р = 1:500,
7. Синтезни план инфрастуктуре, Р = 1:500,
8. План регулационих и грађевинских линија, Р = 1:500,
9. План парцелације, Р = 1:500.
V
Саставни дио ове одлуке је План урађен од стране „Пут
Инжењеринг“ д.о.о. Требиње, број: 288-08-ПР/21 од фебруара 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: 01-022-16/22
Фоча, 3. 3. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

10.
На основу члана 39. став 2. т. 2) и 21) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19
и 61/21), чл. 50. и 54. и члана 55. став 1. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 38. став
2. т. 2) и 27) и члана 79. Статута Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на Дванаестој
редовној сједници, дана 3. 3. 2022. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ
ПОЛИЦИЈУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ФОЧА
I
1)
Овом одлуком Скупштина Општине Фоча одређује
расписивање јавног конкурса за избор и именовање начелника
Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију Општинске
управе Општине Фоча.
2) Овом одлуком утврђују се елементи за спровођење јавног
конкурса, као што су: процедура, начин, услови, критеријуми и други
услови и елементи за избор и именовање и спровођење изборног
поступка, у поступку оглашавања упражњене позиције.
II
Начелник Одјељења за инспекцијске послове и комуналну
полицију је руководећи службеник Општинске управе Општине Фоча
(у даљем тексту: начелник Одјељења), који врши послове и дужности
из оквира утврђених овлашћења и надлежности, у складу са Законом
о локалној самоуправи, Законом о службеницима и намјештеницима
у органима јединице локалне самоуправе, Статутом Општине Фоча,
Пословником Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17) и Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, бр. 16/17, 3/18,
10/18, 3/19, 7/19, 3/21, 8/21 и 2/22).
III
Општи услови за запошљавање у Општинској управи Општине
Фоча и посебни услови и критеријуми за избор и именовање
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начелника Одјељења, као руководећег општинског службеника,
утврђени су у:
- Закону о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе и
- Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Општинској управи Општине Фоча.
IV
1) Избор и именовање начелника Одјељења извршиће се након
извршеног оглашавања упражњене позиције и спроведеног јавног
конкурса у поступку отворене конкуренције.
2) Јавни конкурс за избор и именовање начелника Одјељења
објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном
листу „Глас Српске“.
V
1) Рок за подношење пријава на јавни конкурс траје 15 (петнаесет)
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 конкурсна
комисија, коју именује Начелник Општине Фоча, у саставу и
структури у складу са условима који су предвиђени Законом о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе.
2) Под спровођењем јавног конкурса подразумијева се:
- контрола и оцјена благовремености и комплетности достављених
пријава кандидата,
- контрола и оцјена испуњавања утврђених општих и посебних
услова,
- састављање листе кандидата који испуњавају услове јавног
конкурса,
- улазни интервју са кандидатима,
- спровођење изборног поступка и утврђивање ранг – листе
кандидата, према редослиједу кандидата с приједлогом за именовање,
на начин и у поступку који је предвиђен одредбама Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе.
3) Конкурсна комисија је дужна да поступак за избор руководећих
општинских службеника спроведе у року од 30 дана од дана истека
рока за пријављивање кандидата на јавни конкурс.
VII
1) Начелника Одјељења именује Скупштина Општине Фоча, у
року од 30 дана од дана достављања приједлога за именовање.
2) Именовање начелника Одјељења врши се на период до краја
мандата сазива Скупштине Општине Фоча који врши ово именовање.
VIII
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-17/22
Фоча, 3. 2. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

11.
На основу чл. 3, 5. и 12. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16),
члана 57. Закона о здравственој заштити („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 106/09 и 44/15), члана 6. став 2. Закона о
апотекарској дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, бр.
119/08, 1/12 и 33/14), члана 39. став 2. тачка 34) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19
и 61/21) и члана 38. став 2. тачка 34) Статута Општине Фоча
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), Скупштина
Општине Фоча, на Дванаестој редовној сједници, дана 3. 3. 2022.
године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
АПОТЕКА „ФОЧА 2“ ФОЧА
I
1) Овом одлуком врши се оснивање Пословне јединице Апотека
„Фоча 2“ Фоча (у даљем тексту: Апотека), као пословне јединице која
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ради и послује у саставу Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“
Фоча.
2) Одлуком се врши усклађивање организације и рада Апотеке са
Законом о здравственој заштити и Законом о апотекарској
дјелатности, којим је предвиђено организовање и обављање
здравствене заштите и апотекарске дјелатности путем апотеке као
пословне јединице и посебне јединице разврставања, која ради и
послује у саставу Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча (у
даљем тексту: Јавна установа), чији је оснивач Општина Фоча.
II
1) Апотека ради и послује у саставу Јавне установе, уз третман
пословне јединице и посебне јединице разврставања, која нема
својство правног лица.
2) Апотека се уписује у судски регистар.
3) Апотека обавља апотекарску дјелатност у складу са Законом о
здравственој заштити, Законом о апотекарској дјелатности и
подзаконским и другим општим актима којим је регулисано питање
рада апотекарских установа, као и Статутом Јавне установе и другим
општим актима Јавне установе, смјерницама надлежних органа
контроле и надзора и принципима добре апотекарске праксе.
III
1) Апотека ради и послује под пуним називом који гласи: Јавна
здравствена установа „Апотека Фоча“ Фоча – Пословна јединица
Апотека „Фоча 2“ Фоча.
2) Скраћени назив Апотеке је: ЈЗУ „Апотека Фоча“ Фоча – ПЈ
Апотека „Фоча 2“ Фоча.
3) Пуни и скраћени назив Апотеке су равноправни у примјени и
уписују се у судски регистар.
IV
1) Сједиште Апотеке је у Фочи, Улица Светосавска бб.
2) Сједиште Апотеке уписује се у судски регистар.
V
1) Апотека може да, у организовању и обављању регистрованих
дјелатности, остварује правни промет са трећим лицима и предузима
одређене правне радње и друге послове.
2) У обављању пословних дјелатности, Апотека наступа под својим
пословним називом, а ради и послује у име и за рачун Јавне установе.
3) Јавна установа одговара за обавезе према трећим лицима које
настану у пословању Апотеке.
VI
1) Апотека нема свој печат ни штамбиљ.
2) У обављању послова правног промета роба и услуга, односно
послова из области канцеларијског пословања, Апотека користи
печат и штамбиљ Јавне установе, који су означени посебним
арапским редним бројем.
VII
Апотека обавља сљедеће послове и активности:
- снабдијевање лијековима и медицинским средствима корисника
здравствених и апотекарских услуга и давање упутстава за њихову
правилну употребу,
- промет лијекова на мало, набавка и издавање лијекова на рецепт
и без рецепта,
- израда магистралних лијекова и галенских препарата,
- промет медицинских средстава на мало, која су уписана у
регистар медицинских средстава надлежне институције,
- спровођење фармацеутске здравствене заштите ради постизања
бољих фармаколошких учинака и рационалне употребе лијекова и
медицинских средстава,
- активно учествовање у очувању здравља и превенцији болести
становништва,
снабдијевање дјечјом храном и опремом и дијететским
производима,
- снабдијевање козметичким и другим средствима за заштиту
здравља,
- снабдијевање производима биљног поријекла који нису предмет
закона који регулише област лијекова и медицинских средстава,
- савјетовање у вези са прописивањем, односно правилном
примјеном и чувањем лијекова, медицинских средстава и осталих
препарата којима се врши промет на мало у апотекама,
- пружање услуга које служе у сврху промоције здравља и
превенције болести, здравственог васпитања и савјетовања ради
очувања и унапређивања здравља грађана,
- обезбјеђивање доступности лијекова, медицинских средстава и
других производа за заштиту здравља становништва,
- давање одговарајућих и стручних информација корисницима
услуга о правилној употреби лијекова и одређених врста
медицинских средстава.
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VIII
1) Послови и активности Апотеке из тачке VII ове одлуке
представљају описне дјелатности које су постављене као основни
циљеви рада и пословања Апотеке у обављању апотекарске
дјелатности.
2) Апотека обавља дјелатности према врсти и садржају које
одговарају регистрованим дјелатностима које обавља Јавна установа.
3) У складу са законом и прописима који регулишу питање
класификације дјелатности у Републици Српској, Апотека обавља
сљедеће дјелатности:
- 21.10 Производња основних фармацеутских производа,
- 21.20 Производња фармацеутских препарата,
47.19
Остала трговина на мало у неспецијализованим
продавницама,
- 47.51 Трговина на мало текстилом у специјализованим
продавницама,
47.61
Трговина на мало књигама у специјализованим
продавницама,
- 47.62 Трговина на мало новинама, папиром и писаћим прибором у
специјализованим продавницама,
- 47.65 Трговина на мало играма и играчкама у специјализованим
продавницама,
47.71
Трговина на мало одјећом у специјализованим
продавницама,
- 47.73 Апотеке,
- 47.74 Трговина на мало медицинском робом и ортопедским
помагалима у специјализованим продавницама,
- 47.75 Трговина на мало козметичким и тоалетним препаратима у
специјализованим продавницама,
- 47.78 Остала трговина на мало новом робом у специјализованим
продавницама,
- 86.22 Дјелатности специјалистичке медицинске праксе.
IX
1) Дјелатности Апотеке из тачке VIII ове одлуке уписују се у
судски регистар, уз третман регистрованих дјелатности.
2) Апотека може вршити измјене и допуне дјелатности, на начин и
у поступку у складу са овом одлуком и Статутом Јавне установе.
3) Апотека обавља послове спољнотрговинског промета роба и
услуга у оквиру регистрованих дјелатности.
X
1) Средства за рад, функционисање и обављање дјелатности
Апотеке чине основна и обртна средства, која је Јавна установа
уступила Апотеци на коришћење.
2) Средства за рад и обављање дјелатности Апотеке имају третман
државне имовине, које Апотека користи за обављање апотекарске
дјелатности, у складу са законом, овом одлуком, Статутом и другим
општим актима Јавне установе.
3) Средства за рад и пословање Апотеке чине покретне и
непокретне ствари, новчана средства, као и материјална права и
сопствени приходи, донације, поклони и други извори и приходи које
Апотека стекне по разним основима, у складу са законом.
XI
1) Новчана средства Апотеке уплаћују се на жиро - рачун Јавне
установе, који се води код одређене пословне банке.
2) Апотека нема свој посебан жиро - рачун, па све новчане
трансакције врши преко жиро - рачуна Јавне установе.
XII
1) Питање организације рада и унутрашње организације Апотеке
регулише се општим актом о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Јавне установе, које доносе надлежни
органи Јавне установе и Општине Фоча, као оснивача Јавне установе.
2) Апотека је дужна да испуњава и одржава опште и посебне
услове за обављање апотекарске дјелатности, који се односе на
садржај и функционалност пословних и радних просторија, стручног
кадра и опреме за потребе промета на мало лијекова и медицинских
средстава, у складу са прописима којим је регулисано питање услова
у погледу кадра, простора и опреме за обављање апотекарске
дјелатности.
3) Планирање рада и пословања Апотеке врши се у оквиру
годишњег програма рада за текућу пословну годину, који се доноси
на нивоу Јавне установе.
XIII
1) Апотека нема своје посебне органе.
2) Апотека има руководиоца, који је одговоран за стручни рад и
организацију процеса рада у Апотеци.
3) Руководиоца Апотеке именује и разрјешава надлежни орган
Општине Фоча, као оснивача Јавне установе, у складу са општим и
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посебним условима за обављање ове дужности који су предвиђени
Законом о апотекарској дјелатности.
4) Обављање послова руководиоца Апотеке није везано за
одређено трајање мандата.
XIV
1) Руководилац Апотеке је одговоран за:
- функционалну и ефикасну организацију процеса рада Апотеке,
- благовремено, квалитетно и стручно пружање услуга из области
здравствене заштите и апотекарске дјелатности корисницима услуга,
- спровођење унутрашњег надзора над стручним и законитим
радом Апотеке и запослених радника,
- извршавање налога инспекцијских и других надлежних органа
управног и стручног надзора и надзора законитости рада Апотеке,
- извршавање одлука, закључака и других аката надлежних органа
Општине Фоча и Јавне установе, као и налога директора Јавне
установе, у складу са надлежностима и овлашћењима у организацији
процеса рада.
2) Руководилац Апотеке је за свој рад непосредно одговоран
директору Јавне установе.
XV
На основу законских овлашћења у организовању и спровођењу
здравствене заштите и апотекарске дјелатности, Јавна установа, у
односу на Апотеку, преузима одговарајућа права и обавезе:
- обезбјеђује обављање апотекарске дјелатности на територији
сједишта Апотеке,
- обезбјеђује средства потребна за рад и функционисање Апотеке,
- обезбјеђује континуирано снабдијевање лијековима и
медицинским средствима,
- организује и обезбјеђује пружање здравствених и апотекарских
услуга и рад Апотеке путем организованог дежурства или
приправности, у складу са реалним потребама локалне заједнице у
сједишту Апотеке,
- врши планирање рада и пословања Апотеке у оквиру годишњег
програма рада Јавне установе за текућу пословну годину,
- разматра годишњи извјештај о раду и пословању Апотеке,
- одређује распоред, почетак и завршетак радног времена Апотеке,
- организује и спроводи надзор над радом Апотеке.
XVI
У обављању апотекарске дјелатности, Апотека преузима сљедећа
овлашћења, права и обавезе:
- обавља апотекарску дјелатност и функционише на начин и под
условима који су утврђени законом, подзаконским и другим
прописима, Статутом Јавне установе, овом одлуком и другим
одлукама и општим актима Општине Фоча и Јавне установе, којим се
обезбјеђује уредно и квалитетно пружање здравствених и
апотекарских услуга и остваривање општег интереса, права и
дужности у области здравствене заштите и апотекарске дјелатности,
послове из дјелокруга регистрованих дјелатности обавља
благовремено и квалитетно, на начин којим се задовољавају потребе
и интереси грађана у области здравствене заштите,
- обавља апотекарску дјелатност у складу са смјерницама добре
апотекарске праксе,
- стара се о обезбјеђивању и редовном праћењу испуњавања
услова за рад, пословање и обављање апотекарске дјелатности, у
складу са важећим критеријумима и утврђеним стандардима у
погледу неопходног кадра, простора, опреме и средстава, као и
других услова и стандарда у организовању и спровођењу здравствене
заштите и редовном обављању апотекарске дјелатности,
- према указаној потреби, на захтјев органа Општине Фоча и Јавне
установе, а најмање једанпут годишње, подноси Јавној установи
извјештај о свом раду и пословању.
XVII
1)
Надзор над радом Апотеке обухвата скуп активности
надлежних органа контроле и надзора, којим се утврђује да ли
Апотека у обављању здравствене заштите и апотекарске дјелатности
ради и послује у складу са важећим прописима и принципима и
начелима добре апотекарске праксе, као и да ли за обављање
дјелатности Апотеке постоје одговарајући услови у погледу
испуњавања утврђених критеријума за пословне, радне и друге
просторије, опрему, материјално - техничка средстава и одговарајући
стручни кадар.
2) Управни и стручни надзор, надзор над законитошћу рада и
инспекцијски надзор над радом Апотеке врше надлежни органи
управе, ресорно министарство здравља и социјалне заштите и
фармацеутска инспекција, преко стручних комисија или овлашћених
појединаца за обављање надзора.
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XVIII
1) Унутрашњи надзор организује се на нивоу Јавне установе и
Апотеке, као континуирани и стални надзор и унутрашња контрола
над организовањем и спровођењем здравствене заштите, обављањем
апотекарске дјелатности и постављених радних задатака.
2) Унутрашњи надзор може бити организован као редовни и
ванредни унутрашњи надзор, на начин и према динамици у складу са
Статутом Јавне установе и посебним актима надлежних органа Јавне
установе.
3) Унутрашњи надзор организује и врши директор Јавне установе,
у оквиру утврђених овлашћења и надлежности у организацији
процеса рада, у складу са прописима и актима којим је регулисано
питање контроле и надзора.
4) Руководилац Апотеке организује и врши унутрашњи надзор на
основу утврђених и пренијетих овлашћења и надлежности у
организацији радног процеса на нивоу Апотеке.
XIX
1) Апотека може престати са радом и пословањем или извршити
организационе и статусне промјене у складу са Законом о систему
јавних служби, Законом о здравственој заштити, Законом о
апотекарској дјелатности, одлуком о оснивању Јавне установе,
Статутом Јавне установе, овом одлуком и другим одлукама и општим
актима надлежних органа Општине Фоча и Јавне установе.
2) Апотека може престати са радом у случајевима:
- ако не испуњава прописане услове и критеријуме за обављање
здравствене заштите и апотекарске дјелатности,
- ако не постоје услови за нормално функционисање и рад Апотеке
и обављање апотекарске дјелатности,
- изрицањем одговарајућих мјера од стране надлежних органа
контроле и надзора којим се суспендује даљи рад, пословање или
постојање Апотеке,
- ако Општина Фоча, на приједлог Јавне установе, донесе одлуку о
престанку рада и пословања Апотеке због престанка постојања
услова за обављање дјелатности, статусних промјена, оцјене губитка
економског интереса за даљи рад и пословање или других разлога,
- наступањем искључујућих законских разлога за престанак
постојања Апотеке као субјекта у обављању апотекарске дјелатности.
3) Сматра се да не постоје услови за нормално функционисање и
рад Апотеке и обављање апотекарске дјелатности у случајевима:
- ако се оцијени да не постоји потреба за даљим обављањем
апотекарске дјелатности,
- ако потребе за обављањем апотекарске дјелатности могу да се
задовоље на рационалнији и економичнији начин,
- ако Апотека у свом раду и пословању не остварује утврђене
циљеве и задатке у организовању и спровођењу здравствене заштите
и обављању апотекарске дјелатности, у складу са законом, Статутом
Јавне установе, овом одлуком и другим актима Општине Фоча и
Јавне установе.
XX
1) Питања која се односе на планирање, управљање и пословање
Апотеке, пословну тајну, опште и појединачне акте, права, обавезе и
одговорност запослених радника, рад синдиката, штрајк радника,
јавност рада и обавјештавање, заштиту животне средине, као и друга
питања од важности за организовање рада, пословања и
функционисања Апотеке уређују се у складу са Статутом Јавне
установе и другим општим актима Јавне установе.
2) Ова одлука је усаглашена са Законом о систему јавних служби,
Законом о здравственој заштити, Законом о апотекарској дјелатности,
одлуком о оснивању Јавне установе и Статутом Јавне установе.
XXI
1) Јавна установа је дужна да, у року од 60 дана од дана ступања
на снагу ове одлуке, према указаној потреби, усклади Статут и друге
опште акте Јавне установе са овом одлуком.
2) До усклађивања општих аката Јавне установе са овом одлуком,
примјењиваће се закони и други прописи и општи акти који нису у
супротности са законом.
XXII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-18/22
Фоча, 3. 3. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

12.
На основу чл. 3, 5. и 12. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16),
члана 57. Закона о здравственој заштити („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 106/09 и 44/15), члана 6. став 2. Закона о
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апотекарској дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, бр.
119/08, 1/12 и 33/14), члана 39. став 2. тачка 34) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19
и 61/21) и члана 38. став 2. тачка 34) Статута Општине Фоча
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), Скупштина
Општине Фоча, на Дванаестој редовној сједници, дана 3. 3. 2022.
године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
АПОТЕКА „ЧАЈНИЧЕ“ ЧАЈНИЧЕ
I
1) Овом одлуком врши се оснивање Пословне јединице Апотека
„Чајниче“ Чајниче (у даљем тексту: Апотека), као пословне јединице
која ради и послује у саставу Јавне здравствене установе „Апотека
Фоча“ Фоча.
2) Одлуком се врши усклађивање организације и рада Апотеке са
Законом о здравственој заштити и Законом о апотекарској
дјелатности, којим је предвиђено организовање и обављање
здравствене заштите и апотекарске дјелатности путем апотеке као
пословне јединице и посебне јединице разврставања, која ради и
послује у саставу Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча (у
даљем тексту: Јавна установа), чији је оснивач Општина Фоча.
II
1) Апотека ради и послује у саставу Јавне установе, уз третман
пословне јединице и посебне јединице разврставања, која нема
својство правног лица.
2) Апотека се уписује у судски регистар.
3) Апотека обавља апотекарску дјелатност у складу са Законом о
здравственој заштити, Законом о апотекарској дјелатности и
подзаконским и другим општим актима којим је регулисано питање
рада апотекарских установа, као и Статутом Јавне установе и другим
општим актима Јавне установе, смјерницама надлежних органа
контроле и надзора и принципима добре апотекарске праксе.
III
1) Апотека ради и послује под пуним називом који гласи: Јавна
здравствена установа „Апотека Фоча“ Фоча – Пословна јединица
Апотека „Чајниче“ Чајниче.
2) Скраћени назив Апотеке је: ЈЗУ „Апотека Фоча“ Фоча – ПЈ
Апотека „Чајниче“ Чајниче.
3) Пуни и скраћени назив Апотеке су равноправни у примјени и
уписују се у судски регистар.
IV
1) Сједиште Апотеке је у Чајничу, Улица Краља Петра I
Ослободиоца бб.
2) Сједиште Апотеке уписује се у судски регистар.
V
1) Апотека може да, у организовању и обављању регистрованих
дјелатности, остварује правни промет са трећим лицима и предузима
одређене правне радње и друге послове.
2) У обављању пословних дјелатности, Апотека наступа под својим
пословним називом, а ради и послује у име и за рачун Јавне установе.
3) Јавна установа одговара за обавезе према трећим лицима које
настану у пословању Апотеке.
VI
1) Апотека нема свој печат ни штамбиљ.
2) У обављању послова правног промета роба и услуга, односно
послова из области канцеларијског пословања, Апотека користи
печат и штамбиљ Јавне установе, који су означени посебним
арапским редним бројем.
VII
Апотека обавља сљедеће послове и активности:
- снабдијевање лијековима и медицинским средствима корисника
здравствених и апотекарских услуга и давање упутстава за њихову
правилну употребу,
- промет лијекова на мало, набавка и издавање лијекова на рецепт
и без рецепта,
- израда магистралних лијекова и галенских препарата,
- промет медицинских средстава на мало, која су уписана у
регистар медицинских средстава надлежне институције,
- спровођење фармацеутске здравствене заштите ради постизања
бољих фармаколошких учинака и рационалне употребе лијекова и
медицинских средстава,
- активно учествовање у очувању здравља и превенцији болести
становништва,
снабдијевање дјечјом храном и опремом и дијететским
производима,
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- снабдијевање козметичким и другим средствима за заштиту
здравља,
- снабдијевање производима биљног поријекла који нису предмет
закона који регулише област лијекова и медицинских средстава,
- савјетовање у вези са прописивањем, односно правилном
примјеном и чувањем лијекова, медицинских средстава и осталих
препарата којима се врши промет на мало у апотекама,
- пружање услуга које служе у сврху промоције здравља и
превенције болести, здравственог васпитања и савјетовања ради
очувања и унапређивања здравља грађан,
- обезбјеђивање доступности лијекова, медицинских средстава и
других производа за заштиту здравља становништва,
- давање одговарајућих и стручних информација корисницима
услуга о правилној употреби лијекова и одређених врста
медицинских средстава.
VIII
1) Послови и активности Апотеке из тачке VII ове одлуке
представљају описне дјелатности које су постављене као основни
циљеви рада и пословања Апотеке у обављању апотекарске
дјелатности.
2) Апотека обавља дјелатности према врсти и садржају које
одговарају регистрованим дјелатностима које обавља Јавна установа.
3) У складу са законом и прописима који регулишу питање
класификације дјелатности у Републици Српској, Апотека обавља
сљедеће дјелатности:
- 21.10 Производња основних фармацеутских производа,
- 21.20 Производња фармацеутских препарата,
47.19
Остала трговина на мало у неспецијализованим
продавницама,
- 47.51 Трговина на мало текстилом у специјализованим
продавницама,
47.61
Трговина на мало књигама у специјализованим
продавницама,
- 47.62 Трговина на мало новинама, папиром и писаћим прибором у
специјализованим продавницама,
- 47.65 Трговина на мало играма и играчкама у специјализованим
продавницама,
47.71
Трговина на мало одјећом у специјализованим
продавницама,
- 47.73 Апотеке,
- 47.74 Трговина на мало медицинском робом и ортопедским
помагалима у специјализованим продавницама,
- 47.75 Трговина на мало козметичким и тоалетним препаратима у
специјализованим продавницама,
- 47.78 Остала трговина на мало новом робом у специјализованим
продавницама,
- 86.22 Дјелатности специјалистичке медицинске праксе.
IX
1) Дјелатности Апотеке из тачке VIII ове одлуке уписују се у
судски регистар, уз третман регистрованих дјелатности.
2) Апотека може вршити измјене и допуне дјелатности, на начин и
у поступку у складу са овом одлуком и Статутом Јавне установе.
3) Апотека обавља послове спољнотрговинског промета роба и
услуга у оквиру регистрованих дјелатности.
X
1) Средства за рад, функционисање и обављање дјелатности
Апотеке чине основна и обртна средства, која је Јавна установа
уступила Апотеци на коришћење.
2) Средства за рад и обављање дјелатности Апотеке имају третман
државне имовине, које Апотека користи за обављање апотекарске
дјелатности, у складу са законом, овом одлуком, Статутом и другим
општим актима Јавне установе.
3) Средства за рад и пословање Апотеке чине покретне и
непокретне ствари, новчана средства, као и материјална права и
сопствени приходи, донације, поклони и други извори и приходи које
Апотека стекне по разним основима, у складу са законом.
XI
1) Новчана средства Апотеке уплаћују се на жиро - рачун Јавне
установе, који се води код одређене пословне банке.
2) Апотека нема свој посебан жиро - рачун, па све новчане
трансакције врши преко жиро - рачуна Јавне установе.
XII
1) Питање организације рада и унутрашње организације Апотеке
регулише се општим актом о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Јавне установе, које доносе надлежни
органи Јавне установе и Општине Фоча, као оснивача Јавне установе.
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2) Апотека је дужна да испуњава и одржава опште и посебне
услове за обављање апотекарске дјелатности, који се односе на
садржај и функционалност пословних и радних просторија, стручног
кадра и опреме за потребе промета на мало лијекова и медицинских
средстава, у складу са прописима којим је регулисано питање услова
у погледу кадра, простора и опреме за обављање апотекарске
дјелатности.
3) Планирање рада и пословања Апотеке врши се у оквиру
годишњег програма рада за текућу пословну годину, који се доноси
на нивоу Јавне установе.
XIII
1) Апотека нема своје посебне органе.
2) Апотека има руководиоца, који је одговоран за стручни рад и
организацију процеса рада у Апотеци.
3) Руководиоца Апотеке именује и разрјешава надлежни орган
Општине Фоча, као оснивача Јавне установе, у складу са општим и
посебним условима за обављање ове дужности који су предвиђени
Законом о апотекарској дјелатности.
4) Обављање послова руководиоца Апотеке није везано за
одређено трајање мандата.
XIV
1) Руководилац Апотеке је одговоран за:
- функционалну и ефикасну организацију процеса рада Апотеке,
- благовремено, квалитетно и стручно пружање услуга из области
здравствене заштите и апотекарске дјелатности корисницима услуга,
- спровођење унутрашњег надзора над стручним и законитим
радом Апотеке и запослених радника,
- извршавање налога инспекцијских и других надлежних органа
управног и стручног надзора и надзора законитости рада Апотеке,
- извршавање одлука, закључака и других аката надлежних органа
Општине Фоча и Јавне установе, као и налога директора Јавне
установе, у складу са надлежностима и овлашћењима у организацији
процеса рада.
2) Руководилац Апотеке је за свој рад непосредно одговоран
директору Јавне установе.
XV
На основу законских овлашћења у организовању и спровођењу
здравствене заштите и апотекарске дјелатности, Јавна установа, у
односу на Апотеку, преузима одговарајућа права и обавезе:
- обезбјеђује обављање апотекарске дјелатности на територији
сједишта Апотеке,
- обезбјеђује средства потребна за рад и функционисање Апотеке,
- обезбјеђује континуирано снабдијевање лијековима и
медицинским средствима,
- организује и обезбјеђује пружање здравствених и апотекарских
услуга и рад Апотеке путем организованог дежурства или
приправности, у складу са реалним потребама локалне заједнице у
сједишту Апотеке,
- врши планирање рада и пословања Апотеке у оквиру годишњег
програма рада Јавне установе за текућу пословну годину,
- разматра годишњи извјештај о раду и пословању Апотеке,
- одређује распоред, почетак и завршетак радног времена Апотеке,
- организује и спроводи надзор над радом Апотеке.
XVI
У обављању апотекарске дјелатности, Апотека преузима сљедећа
овлашћења, права и обавезе:
- обавља апотекарску дјелатност и функционише на начин и под
условима који су утврђени законом, подзаконским и другим
прописима, Статутом Јавне установе, овом одлуком и другим
одлукама и општим актима Општине Фоча и Јавне установе, којим се
обезбјеђује уредно и квалитетно пружање здравствених и
апотекарских услуга и остваривање општег интереса, права и
дужности у области здравствене заштите и апотекарске дјелатности,
послове из дјелокруга регистрованих дјелатности обавља
благовремено и квалитетно, на начин којим се задовољавају потребе
и интереси грађана у области здравствене заштите,
- обавља апотекарску дјелатност у складу са смјерницама добре
апотекарске праксе,
- стара се о обезбјеђивању и редовном праћењу испуњавања
услова за рад, пословање и обављање апотекарске дјелатности, у
складу са важећим критеријумима и утврђеним стандардима у
погледу неопходног кадра, простора, опреме и средстава, као и
других услова и стандарда у организовању и спровођењу здравствене
заштите и редовном обављању апотекарске дјелатности,
- према указаној потреби, на захтјев органа Општине Фоча и Јавне
установе, а најмање једанпут годишње, подноси Јавној установи
извјештај о свом раду и пословању.

Broj 03 strana 14

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE FO^A

XVII
1)
Надзор над радом Апотеке обухвата скуп активности
надлежних органа контроле и надзора, којим се утврђује да ли
Апотека у обављању здравствене заштите и апотекарске дјелатности
ради и послује у складу са важећим прописима и принципима и
начелима добре апотекарске праксе, као и да ли за обављање
дјелатности Апотеке постоје одговарајући услови у погледу
испуњавања утврђених критеријума за пословне, радне и друге
просторије, опрему, материјално - техничка средстава и одговарајући
стручни кадар.
2) Управни и стручни надзор, надзор над законитошћу рада и
инспекцијски надзор над радом Апотеке врше надлежни органи
управе, ресорно министарство здравља и социјалне заштите и
фармацеутска инспекција, преко стручних комисија или овлашћених
појединаца за обављање надзора.
XVIII
1) Унутрашњи надзор организује се на нивоу Јавне установе и
Апотеке, као континуирани и стални надзор и унутрашња контрола
над организовањем и спровођењем здравствене заштите, обављањем
апотекарске дјелатности и постављених радних задатака.
2) Унутрашњи надзор може бити организован као редовни и
ванредни унутрашњи надзор, на начин и према динамици у складу са
Статутом Јавне установе и посебним актима надлежних органа Јавне
установе.
3) Унутрашњи надзор организује и врши директор Јавне установе,
у оквиру утврђених овлашћења и надлежности у организацији
процеса рада, у складу са прописима и актима којим је регулисано
питање контроле и надзора.
4) Руководилац Апотеке организује и врши унутрашњи надзор на
основу утврђених и пренијетих овлашћења и надлежности у
организацији радног процеса на нивоу Апотеке.
XIX
1) Апотека може престати са радом и пословањем или извршити
организационе и статусне промјене у складу са Законом о систему
јавних служби, Законом о здравственој заштити, Законом о
апотекарској дјелатности, одлуком о оснивању Јавне установе,
Статутом Јавне установе, овом одлуком и другим одлукама и општим
актима надлежних органа Општине Фоча и Јавне установе.
2) Апотека може престати са радом у случајевима:
- ако не испуњава прописане услове и критеријуме за обављање
здравствене заштите и апотекарске дјелатности,
- ако не постоје услови за нормално функционисање и рад Апотеке
и обављање апотекарске дјелатности,
- изрицањем одговарајућих мјера од стране надлежних органа
контроле и надзора којим се суспендује даљи рад, пословање или
постојање Апотеке,
- ако Општина Фоча, на приједлог Јавне установе, донесе одлуку о
престанку рада и пословања Апотеке због престанка постојања
услова за обављање дјелатности, статусних промјена, оцјене губитка
економског интереса за даљи рад и пословање или других разлога,
- наступањем искључујућих законских разлога за престанак
постојања Апотеке као субјекта у обављању апотекарске дјелатности.
3) Сматра се да не постоје услови за нормално функционисање и
рад Апотеке и обављање апотекарске дјелатности у случајевима:
- ако се оцијени да не постоји потреба за даљим обављањем
апотекарске дјелатности,
- ако потребе за обављањем апотекарске дјелатности могу да се
задовоље на рационалнији и економичнији начин,
- ако Апотека у свом раду и пословању не остварује утврђене
циљеве и задатке у организовању и спровођењу здравствене заштите
и обављању апотекарске дјелатности, у складу са законом, Статутом
Јавне установе, овом одлуком и другим актима Општине Фоча и
Јавне установе.
XX
1) Питања која се односе на планирање, управљање и пословање
Апотеке, пословну тајну, опште и појединачне акте, права, обавезе и
одговорност запослених радника, рад синдиката, штрајк радника,
јавност рада и обавјештавање, заштиту животне средине, као и друга
питања од важности за организовање рада, пословања и
функционисања Апотеке уређују се у складу са Статутом Јавне
установе и другим општим актима Јавне установе.
2) Ова одлука је усаглашена са Законом о систему јавних служби,
Законом о здравственој заштити, Законом о апотекарској дјелатности,
одлуком о оснивању Јавне установе и Статутом Јавне установе.
XXI
1) Јавна установа је дужна да, у року од 60 дана од дана ступања
на снагу ове одлуке, према указаној потреби, усклади Статут и друге
опште акте Јавне установе са овом одлуком.
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2) До усклађивања општих аката Јавне установе са овом одлуком,
примјењиваће се закони и други прописи и општи акти који нису у
супротности са законом.
XXII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-19/22
Фоча, 3. 3. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

13.
На основу члана 39. став 2. тачка 28) 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 30) 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 Начелника Општине Фоча за 2021. годину, у
оквиру тачке 3. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на
Дванаестој редовној сједници, дана 3. 3. 2022. године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о раду Начелника
Општине Фоча за 2021. годину.
2. Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-20/22
Фоча, 3. 3. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

14.
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. Пословника Скупштине Општине Фоча
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17), након разматрања
Програма рада Начелника Општине Фоча за 2022. годину, у оквиру
тачке 4. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Дванаестој
редовној сједници, дана 3. 3. 2022. године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина Општине Фоча усваја Програм рада Начелника
Општине Фоча за 2022. годину.
2. Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-21/22
Фоча, 3. 3. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

15.
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 Једанаесте редовне сједнице Скупштине Општине
Фоча, од 31. 1. 2022. године, у оквиру тачке 1. дневног реда,
Скупштина Општине Фоча, на Дванаестој редовној сједници, дана 3.
3. 2022. године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина Општине Фоча усваја Записник са Једанаесте
редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 31. јануара 2022.
године.
2. Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-22/22
Фоча, 3. 3. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.
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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 17. Закона о апотекарској дјелатности („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 119/08, 1/12 и 33/14) и члана 38. став 2. тачка
28) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“,
број 8/17), у предмету одлучивања о избору и именовању
руководиоца Пословне јединице Апотека „Фоча 2“ Фоча, Скупштина
Општине Фоча, на Дванаестој редовној сједници, дана 3. 3. 2022.
године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ РУКОВОДИОЦА ПОСЛОВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ АПОТЕКА „ФОЧА 2“ ФОЧА
1. СНЕЖАНА МАЛИШ, магистар фармације, именује се за
руководиоца Пословне јединице Апотека „Фоча 2“ Фоча, која ради и
послује у саставу Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча.
2. Именовано лице је одговорно за стручни рад у Пословној
јединици, а своју дужност обавља у складу са законом и Статутом
Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча, која се уписује у
судски регистар.
3. Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
Општина Фоча је, као јединица локалне самоуправе, оснивач Јавне
здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча.
У саставу Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча ради и
послује Пословна јединица Апотека „Фоча 2“ Фоча, као
организациони дио ове јавне здравствене установе без својства
правног лица.
У члана 17. Закона о апотекарској дјелатности предвиђено је да
апотека и организациона јединица апотеке мора имати руководиоца,
који је одговоран за стручан рад у једној апотеци и који мора бити
магистар фармације.
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 у
складу са законом.
На Дванаестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 3.
3. 2022. године, у оквиру тачке 17. дневног реда, разматрано је
питање избора и именовања руководиоца Пословне јединице Апотека
„Фоча 2“ Фоча. Том приликом разматран је Извјештај Комисије за
избор и именовање, као сталног радног тијела Скупштине Општине
Фоча, број: 01-111-19-8/21 од 2. 3. 2022. године, у којем је
предложено да се за руководиоца Пословне јединице Апотека „Фоча
2“ Фоча именује Снежана Малиш, мафистар фармације, запослена у
саставу Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи, члана 17.
Закона о апотекарској дјелатности и члана 38. став 2. тачка 28)
Статута Општине Фоча, као законских прописа који регулишу
питање избора и именовања која се односе на јавне установе чији је
оснивач локална самоуправа, као и статутарних овлашћења и
надлежности Скупштине Општине Фоча да врши именовања на
позиције у јавним установама чији је оснивач Општина Фоча, у
предмету одлучивања о избору и именовању руководиоца Пословне
јединице Апотека „Фоча 2“ Фоча, на приједлог Комисије за избор и
именовање, одлучено је као у диспозитиву 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: 01-111-10/22
Фоча, 3. 3. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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 17. Закона о апотекарској дјелатности („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 119/08, 1/12 и 33/14) и члана 38. став 2. тачка
28) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“,
број 8/17), у предмету одлучивања о избору и именовању
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руководиоца Пословне јединице Апотека „Чајниче“ Чајниче,
Скупштина Општине Фоча, на Дванаестој редовној сједници, дана 3.
3. 2022. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ РУКОВОДИОЦА ПОСЛОВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ АПОТЕКА „ЧАЈНИЧЕ“ ЧАЈНИЧЕ
1. ГОРАНКА МИТРОВИЋ, магистар фармације, именује се за
руководиоца Пословне јединице Апотека „Чајниче“ Чајниче, која
ради и послује у саставу Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“
Фоча.
2. Именовано лице је одговорно за стручни рад у Пословној
јединици, а своју дужност обавља у складу са законом и Статутом
Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча, која се уписује у
судски регистар.
3. Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
Општина Фоча је, као јединица локалне самоуправе, оснивач Јавне
здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча.
У саставу Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча ради и
послује Пословна јединица Апотека „Чајниче“ Чајниче, као
организациони дио ове јавне здравствене установе без својства
правног лица.
У члана 17. Закона о апотекарској дјелатности предвиђено је да
апотека и организациона јединица апотеке мора имати руководиоца,
који је одговоран за стручан рад у једној апотеци и који мора бити
магистар фармације.
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 у
складу са законом.
На Дванаестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 3.
3. 2022. године, у оквиру тачке 18. дневног реда, разматрано је
питање избора и именовања руководиоца Пословне јединице Апотека
„Чајниче“ Чајниче. Том приликом разматран је Извјештај Комисије за
избор и именовање, као сталног радног тијела Скупштине Општине
Фоча, број: 01-111-19-8/21 од 2. 3. 2022. године, у којем је
предложено да се за руководиоца Пословне јединице Апотека
„Чајниче“ Чајниче именује Горанка Митровић, мафистар фармације,
запослена у саставу Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“
Фоча.
На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из
члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи, члана 17.
Закона о апотекарској дјелатности и члана 38. став 2. тачка 28)
Статута Општине Фоча, као законских прописа који регулишу
питање избора и именовања која се односе на јавне установе чији је
оснивач локална самоуправа, као и статутарних овлашћења и
надлежности Скупштине Општине Фоча да врши именовања на
позиције у јавним установама чији је оснивач Општина Фоча, у
предмету одлучивања о избору и именовању руководиоца Пословне
јединице Апотека „Чајниче“ Чајниче, на приједлог Комисије за избор
и именовање, одлучено је као у диспозитиву 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: 01-111-11/22
Фоча, 3. 3. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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), члана 73. ст. 2. и 4.
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 вршиоца дужности директора
Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча, чији је оснивач
Општина Фоча, Скупштина Општине Фоча, на Дванаестој редовној
сједници, дана, 3. 3. 2022. године, д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
„АПОТЕКА ФОЧА“ ФОЧА
1. ИВАН ВИДОЈЕВИЋ, доктор стоматологије ВСС, разрјешава се
дужности вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе
„Апотека Фоча“ 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“.
Образложење
Општина Фоча је, као јединица локалне самоуправе, оснивач Јавне
здравствене установе „Апотека Фоча“ 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 73. ст. 2. и 4. Закона о здравственој заштити предвиђено је
да именовање и разрјешење директора јавне здравствене установе,
чији је оснивач локална самоуправа, врши оснивач, у складу са
законом и статутом, уз сагласност министра.
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 јавне
установе чији је Општина Фоча оснивач, у складу са законом.
Скупштина Општине Фоча је на Четвртој редовној сједници, од 1.
4. 2021. године, донијела Рјешење о именовању вршиоца дужности
директора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча, број: 01111-67/21 („Службени гласник Општине Фоча“, број 6/21), којим је
извршила избор и именовање Ивана Видојевића за вршиоца дужности
директора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча, на
мандатни период до окончања поступка коначног именовања на ову
позицију у поступку јавне конкуренције.
На Дванаестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 3.
3. 2022. године, у оквиру тачке 19.1) дневног реда, разматрано је
питање разрјешења вршиоца дужности директора Јавне здравствене
установе „Апотека Фоча“ Фоча по основу истека мандата.
Том приликом разматран је Извјештај Комисије за избор и
именовање, сталног радног тијела Скупштине Општине Фоча, број:
01-111-19-8/21 од 2. 3. 2022. године, у којем је констатовано да је
мандат вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе
„Апотека Фоча“ Фоча истекао, па је предложено да се Иван
Видојевић разријеши дужности вршиоца 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 73. ст. 2. и 4. 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 директора јавне установе чији је оснивач Општина Фоча,
Иван Видојевић је разријешен дужности вршиоца дужности
директора 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: 01-111-12/22
Фоча, 3. 3. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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), члана 73. ст. 2. и 4.
Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 106/09 и 44/15), члана 12. став 3. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 41/03) и члана 38. став 2. тачка 28)
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Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број
8/17), сходно Одлуци о расписивању јавног конкурса за избор и
именовање директора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“
Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 6/21), након
спроведеног поступка по Поновном јавном конкурсу за избор и
именовање директора јавних установа чији је оснивач Општина Фоча,
број: 01-111-112/21 од 23. 12. 2021. године, уз Сагласност
Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, број:
11/07-111-29/22 од 18. 02. 2022. године, у предмету одлучивања о
коначном именовању директора Јавне здравствене установе „Апотека
Фоча“ Фоча, Скупштина Општине Фоча, на Дванаестој редовној
сједници, дана 3. 3. 2022. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ „АПОТЕКА ФОЧА“ ФОЧА
1. ГОРАНКА МИТРОВИЋ, дипломирани фармацеут са лиценцом
магистра фармације, именује се за директора Јавне здравствене
установе „Апотека Фоча“ Фоча.
2. Именовање се врши на вријеме трајања мандата од четири
године.
3. Именовано лице је овлашћено да заступа и представља Јавну
здравствену установу „Апотека Фоча“ Фоча и да своју дужност
обавља према обиму права и овлашћења у заступању у складу са
законом и Статутом Јавне здравствене установе, без ограничења
овлашћења у заступању, које се уписује у судски регистар.
4. Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
Општина Фоча је, као јединица локалне самоуправе, оснивач Јавне
здравствене установе „Апотека Фоча“ 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 73. ст. 2. и 4. Закона о здравственој заштити предвиђено је
да се именовање и разрјешење директора јавне здравствене установе,
чији је оснивач локална самоуправа, врши уз сагласност министра, a
на приједлог комисије за избор и именовање директора здравствене
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 врши избор, именовање и разрјешење 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.
Скупштина Општине Фоча је, на Четвртој редовној сједници, од 1.
4. 2021. године, донијела Одлуку о расписивању јавног конкурса за
избор и именовање директора Јавне здравствене установе „Апотека
Фоча“ Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 6/21), којом је
предвиђен поступак избора и именовања директора Јавне здравствене
установе „Апотека Фоча“ Фоча у поступку јавне конкуренције.
У складу са наведеном Одлуком, расписан је Поновни јавни
конкурс за избор и именовање директора јавних установа чији је
оснивач Општина Фоча, број: 01-111-112/21 од 23. 12. 2021. године,
који је објављен у Огласима дневних новина „Глас Српске“ од 28. 12.
2021. године и Огласном дијелу „Службеног гласника Републике
Српске“, број 120. од 30. 12. 2021. године, у којем је под редним
бројем 5. оглашена позиција директора Јавне здравствене установе
„Апотека Фоча“ Фоча.
У складу са пренијетим овлашћењима, Комисија за избор је
спровела поступак јавне конкуренције по Поновном јавном конкурсу,
којом приликом је извршила оцјену комплетности приспјелих
пријава, разматрање пријава, састављање листе пријављених
кандидата који испуњавају услове јавног конкурса, обавила интервју
са кандидатима, а затим утврдила Ранг листу са најбољим
кандидатима за избор и именовање директора јавних установа чији је
оснивач Општина Фоча, од 9. 2. 2022. године, у складу са утврђеним
критеријумима и условима за избор и именовање. У Ранг листи је, за
именовање на позицију директора Јавне здравствене установе
„Апотека Фоча“ Фоча, предложен један кандидат и то Горанка
Митровић, дипломирани фармацеут са лиценцом магистра
фармације, која је достављена Скупштини Општине Фоча на
надлежност и одлучивање.
У складу са чланом 73. став 4. Закона о здравственој заштити, на
допис Скупштине Општине Фоча, број: 01-013-3/22 од 14. 2. 2022.
године, са конкурсном документацијом у прилогу, Министарство
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здравља и социјалне заштите Републике Српске је својим актом, број:
11/07-111-29/22 од 18. 2. 2022. године, дало сагласност за именовање
Горанке Митровић за директора Јавне здравствене установе „Апотека
Фоча“ Фоча.
На Дванаестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 3.
3. 2022. године, у оквиру тачке 19.2) дневног реда, разматрано је
питање избора и именовања директора Јавне здравствене установе
„Апотека Фоча“ Фоча, којом приликом су констатоване све
релевантне чињенице у вези оглашавања предметне позиције,
спроведеног поступка јавне конкуренције, као и избора и коначног
именовања директора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“
Фоча.
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 73. ст. 2. и 4. Закона о
здравственој заштити, члана 12. став 3. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске и члана 38. став
2. тачка 28) Статута Општине Фоча, као законских прописа који
регулишу питање избора и именовања органа управљања јавних
установа чији је оснивач локална самоуправа, као и статутарних
овлашћења и надлежности Скупштине Општине Фоча да именује
органе управљања и руковођења у јавним установама чији је оснивач
Општина Фоча, у предмету одлучивања о коначном именовању
директора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча, на
приједлог Комисије за избор, уз Сагласност Министарства здравља и
социјалне заштите Републике Српске, одлучено је као у диспозитиву
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: 01-111-13/22
Фоча, 3. 3. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

20.
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 вршиоца дужности
директора Центра за културу и информисање Фоча, чији је оснивач
Општина Фоча, Скупштина Општине Фоча, на Дванаестој редовној
сједници, дана, 3. 3. 2022. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ ФОЧА
1.
ВЛАДИМИР
ПАНТОВИЋ, професор српског језика и
књижевности ВСС, разрјешава се дужности вршиоца 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“.
Образложење
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 јавне
установе чији је Општина Фоча оснивач, у складу са законом.
Скупштина Општине Фоча је на Осмој редовној сједници, од 30. 9.
2021. године, донијела Рјешење о именовању вршиоца дужности
директора Центра за културу и информисање Фоча, број: 01-111100/21 („Службени гласник Општине Фоча“, број 12/21), којим је
извршила избор и именовање Владимира Пантовића за вршиоца
дужности директора Центра за културу и информисање Фоча, на
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мандатни период до окончања поступка коначног именовања на ову
позицију у поступку јавне конкуренције.
На Дванаестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 3.
3. 2022. године, у оквиру тачке 20.1) дневног реда, разматрано је
питање разрјешења вршиоца дужности 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:
01-111-19-8/21 од 2. 3. 2022. године, у којем је констатовано да је
мандат вршиоца дужности директора Центра за културу и
информисање Фоча истекао, па је предложено да се Владимир
Пантовић разријеши дужности вршиоца 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
вршиоца 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: 01-111-14/22
Фоча, 3. 3. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

21.
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 12. став 3.
Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03) 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 директора Центра за културу и
информисање Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 12/21),
након спроведеног поступка по Поновном јавном конкурсу за избор и
именовање директора јавних установа чији је оснивач Општина Фоча,
број: 01-111-112/21 од 23. 12. 2021. године, у предмету одлучивања о
коначном именовању директора Центра за културу и информисање
Фоча, Скупштина Општине Фоча, на Дванаестој редовној сједници,
дана 3. 3. 2022. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ ФОЧА
1. СЛАВИЦА ФИЛИПОВИЋ, професор српске књижевности и
језика, именује се за директора Центра за културу и информисање
Фоча.
2. Именовање се врши на вријеме трајања мандата од четири
године.
3. Именовано лице је овлашћено да заступа и представља Центар
за културу и информисање Фоча и да своју дужност обавља према
обиму права и овлашћења у заступању у складу са законом и
Статутом Центра за културу и информисање Фоча, без ограничења
овлашћења у заступању, које се уписује у судски регистар.
4. Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
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
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Скупштине Општине Фоча да врши избор, именовање и разрјешење 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.
Скупштина Општине Фоча је, на Осмој редовној сједници, од 30. 9.
2021. године, донијела Одлуку о расписивању јавног конкурса за
избор и именовање директора Центра за културу и информисање
Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/21), којом је
предвиђен поступак избора и именовања директора Центра за
културу и информисање Фоча у поступку јавне конкуренције.
У складу са наведеном Одлуком, расписан је Поновни јавни
конкурс за избор и именовање директора јавних установа чији је
оснивач Општина Фоча, број: 01-111-112/21 од 23. 12. 2021. године,
који је објављен у Огласима дневних новина „Глас Српске“ од 28. 12.
2021. године и Огласном дијелу „Службеног гласника Републике
Српске“, број 120. од 30. 12. 2021. године, у којем је под редним
бројем 1. оглашена позиција директора Центра за културу и
информисање Фоча.
У складу са пренијетим овлашћењима, Комисија за избор је
спровела поступак јавне конкуренције по Поновном јавном конкурсу,
којом приликом је извршила оцјену комплетности приспјелих
пријава, разматрање пријава, састављање листе пријављених
кандидата који испуњавају услове јавног конкурса, обавила интервју
са кандидатима, а затим утврдила Ранг листу са најбољим
кандидатима за избор и именовање директора јавних установа чији је
оснивач Општина Фоча, од 9. 2. 2022. године, у складу са утврђеним
критеријумима и условима за избор и именовање. У Ранг листи су, за
именовање на позицију директора Центра за културу и информисање
Фоча, предложена два кандидата, према редослиједу: Славица
Филиповић и Радмила Првуловић, која је достављена Скупштини
Општине Фоча на надлежност и одлучивање.
На Дванаестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 3.
3. 2022. године, у оквиру тачке 20.2) дневног реда, разматрано је
питање избора и именовања директора Центра за културу и
информисање Фоча, којом приликом су констатоване све релевантне
чињенице у вези оглашавања предметне позиције, спроведеног
поступка јавне конкуренције, као и избора и коначног именовања
директора Центра за културу и информисање Фоча.
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 12. став 3. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске и
члана 38. став 2. тачка 28) Статута Општине Фоча, као законских
прописа који регулишу питање избора и именовања органа
управљања јавних установа чији је оснивач локална самоуправа, као
и статутарних овлашћења и надлежности Скупштине Општине Фоча
да именује органе управљања и руковођења у јавним установама чији
је оснивач Општина Фоча, у предмету одлучивања о коначном
именовању директора Центра за културу и информисање Фоча, на
приједлог Комисије за избор, одлучено је као у диспозитиву 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: 01-111-15/22
Фоча, 3. 3. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

1. СНЕЖАНА ГОЛИЈАНИН, професор специјалне едукације и
рехабилитације ВСС, разрјешава се дужности вршиоца 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“.
Образложење
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. став 1. Закона о социјалној заштити предвиђено је да
установом социјалне заштите руководи директор којег 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 именује и разрјешава директора јавне
установе чији је Општина Фоча оснивач, у складу са законом.
Скупштина Општине Фоча је на Осмој редовној сједници, од 30. 9.
2021. године, донијела Рјешење о именовању вршиоца дужности
директора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча, број: 01-111102/21 („Службени гласник Општине Фоча“, број 12/21), којим је
извршила избор и именовање Снежане Голијанин за вршиоца
дужности директора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча, на
мандатни период до окончања поступка коначног именовања на ову
позицију у поступку јавне конкуренције.
На Дванаестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 3.
3. 2022. године, у оквиру тачке 21.1) дневног реда, разматрано је
питање разрјешења вршиоца дужности 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:
01-111-19-8/21 од 2. 3. 2022. године, у којем је констатовано да је
мандат вршиоца дужности директора Јавне установе Центар за
социјални рад Фоча истекао, па је предложено да се Снежана
Голијанин разријеши дужности вршиоца 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. 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 директора јавне установе чији је оснивач Општина Фоча,
Снежана Голијанин је разријешена дужности вршиоца 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: 01-111-16/22
Фоча, 3. 3. 2022. године

22.
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. 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 вршиоца дужности директора
Јавне установе Центар за социјални рад Фоча, чији је оснивач
Општина Фоча, Скупштина Општине Фоча, на Дванаестој редовној
сједници, дана, 3. 3. 2022. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ФОЧА

07.03.2022. god.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

23.
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 12. став 3. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 41/03) 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 директора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 12/21), након спроведеног
поступка по Поновном јавном конкурсу за избор и именовање
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директора јавних установа чији је оснивач Општина Фоча, број: 01111-112/21 од 23. 12. 2021. године, уз Сагласност Министарства
здравља и социјалне заштите Републике Српске, број: 11/05-111-30/22
од 22. 02. 2022. године, у предмету одлучивања о коначном
именовању директора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча,
Скупштина Општине Фоча, на Дванаестој редовној сједници, дана 3.
3. 2022. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ФОЧА
1. СНЕЖАНА ГОЛИЈАНИН, професор специјалне едукације и
рехабилитације, именује се за директора Јавне установе Центар за
социјални рад Фоча.
2. Именовање се врши на вријеме трајања мандата од четири
године.
3. Именовано лице је овлашћено да заступа и представља Јавну
установу Центар за социјални рад Фоча и да своју дужност обавља
према обиму права и овлашћења у заступању у складу са законом и
Статутом Јавне установе Центар за социјални рад Фоча, без
ограничења овлашћења у заступању, које се уписује у судски
регистар.
4. Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
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. став 4. Закона о социјалној заштити предвиђено је да
директора Центра за социјални рад именује оснивач, уз претходну
сагласност Министарства.
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 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.
Скупштина Општине Фоча је, на Осмој редовној сједници, од 30. 9.
2021. године, донијела Одлуку о расписивању јавног конкурса за
избор и именовање директора Јавне установе Центар за социјални рад
Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 12/21), којом је
предвиђен поступак избора и именовања директора Јавне установе
Центар за социјални рад Фоча у поступку јавне конкуренције.
У складу са наведеном Одлуком, расписан је Поновни јавни
конкурс за избор и именовање директора јавних установа чији је
оснивач Општина Фоча, број: 01-111-112/21 од 23. 12. 2021. године,
који је објављен у Огласима дневних новина „Глас Српске“ од 28. 12.
2021. године и Огласном дијелу „Службеног гласника Републике
Српске“, број 120. од 30. 12. 2021. године, у којем је под редним
бројем 2. оглашена позиција директора Јавне установе Центар за
социјални рад Фоча.
У складу са пренијетим овлашћењима, Комисија за избор је
спровела поступак јавне конкуренције по Поновном јавном конкурсу,
којом приликом је извршила оцјену комплетности приспјелих
пријава, разматрање пријава, састављање листе пријављених
кандидата који испуњавају услове јавног конкурса, обавила интервју
са кандидатима, а затим утврдила Ранг листу са најбољим
кандидатима за избор и именовање директора јавних установа чији је
оснивач Општина Фоча, од 9. 2. 2022. године, у складу са утврђеним
критеријумима и условима за избор и именовање. У Ранг листи је, за
именовање на позицију директора Јавне установе Центар за
социјални рад Фоча, предложен један кандидат и то Снежана
Голијанин, професор специјалне едукације и рехабилитације, која је
достављена Скупштини Општине Фоча на надлежност и одлучивање.
У складу са чланом 87. став 4. Закона о социјалној заштити, на
допис Скупштине Општине Фоча, број: 01-013-2/22 од 14. 2. 2022.
године, са конкурсном документацијом у прилогу, Министарство
здравља и социјалне заштите Републике Српске је својим актом, број:
11/05-111-30/22 од 22. 2. 2022. године, дало сагласност за именовање
Снежане Голијанин за директора Јавне установе Центар за социјални
рад Фоча.
На Дванаестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 3.
3. 2022. године, у оквиру тачке 21.2) дневног реда, разматрано је
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питање избора и именовања директора Јавне установе Центар за
социјални рад Фоча, којом приликом су констатоване све релевантне
чињенице у вези оглашавања предметне позиције, спроведеног
поступка јавне конкуренције, као и избора и коначног именовања
директора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча.
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 12. став 3. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске и члана 38. став 2. тачка 28)
Статута Општине Фоча, као законских прописа који регулишу
питање избора и именовања органа управљања јавних установа чији
је оснивач локална самоуправа, као и статутарних овлашћења и
надлежности Скупштине Општине Фоча да именује органе
управљања и руковођења у јавним установама чији је оснивач
Општина Фоча, у предмету одлучивања о коначном именовању
директора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча, на приједлог
Комисије за избор, уз Сагласност Министарства здравља и социјалне
заштите Републике Српске, одлучено је као у диспозитиву 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: 01-111-17/22
Фоча, 3. 3. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

24.
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 55. став 3.
Закона о музејској дјелатности („Службени гласник Републике
Српске“, број 112/21) и члана 38. став 2. тачка 28) Статута Општине
Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), у предмету
одлучивања о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне
установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча, чији је оснивач Општина
Фоча, Скупштина Општине Фоча, на Дванаестој редовној сједници,
дана, 3. 3. 2022. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ МУЗЕЈ
„СТАРА ХЕРЦЕГОВИНА“ ФОЧА
1. БРАНКА КОВАЧЕВИЋ, дипломирани правник ВСС, разрјешава
се дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Музеј
„Стара Херцеговина“ Фоча.
2. Разрјешење из тачке 1. овог рјешења врши се по основу писане
оставке.
3. 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 Музеј „Стара Херцеговина“ 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 55. став 3. Закона о музејској дјелатности предвиђено је да
директора музејске 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 именује и разрјешава директора јавне
установе чији је Општина Фоча оснивач, у складу са законом.
Скупштина Општине Фоча је на Петој редовној сједници, од 29. 4.
2021. године, донијела Рјешење о именовању вршиоца дужности
директора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча, број: 01111-86/21 („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/21), којим је
извршила избор и именовање Бранке Ковачевић за вршиоца
дужности директора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“
Фоча, на мандатни период до окончања поступка коначног
именовања на ову позицију у поступку јавне конкуренције.
На Дванаестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 3.
3. 2022. године, у оквиру тачке 22.1) дневног реда, разматрано је
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питање разрјешења вршиоца дужности директора Јавне установе
Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча по основу писане оставке.
Том приликом разматран је Извјештај Комисије за избор и
именовање, сталног радног тијела Скупштине Општине Фоча, број:
01-111-19-8/21 од 2. 3. 2022. године, у којем је констатовано да је
вршилац дужности директора Јавне установе Музеј „Стара
Херцеговина“ Фоча, поднеском број: 10/22 од 31. 1. 2022. године,
поднио неопозиву оставку на ову дужност, па је предложено да се
Бранка Ковачевић разријеши дужности вршиоца дужности директора
ове јавне установе по основу писане оставке.
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 55. став 3. Закона о
музејској дјелатности 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,
Бранка Ковачевић је разријешена дужности вршиоца дужности
директора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча по основу
писане оставке, 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: 01-111-18/22
Фоча, 3. 3. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

25.
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 55. став 3.
Закона о музејској дјелатности („Службени гласник Републике
Српске“, број 112/21), члана 12. став 3. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 41/03) 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 директора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“
Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 12/21), након
спроведеног поступка по Поновном јавном конкурсу за избор и
именовање директора јавних установа чији је оснивач Општина Фоча,
број: 01-111-112/21 од 23. 12. 2021. године, у предмету одлучивања о
коначном именовању директора Јавне установе Музеј „Стара
Херцеговина“ Фоча, Скупштина Општине Фоча, на Дванаестој
редовној сједници, дана 3. 3. 2022. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
МУЗЕЈ „СТАРА ХЕРЦЕГОВИНА“ ФОЧА
1. ДУШАНКА СТАНКОВИЋ, професор општенародне одбране
ВСС, именује се за директора Јавне установе Музеј „Стара
Херцеговина“ Фоча.
2. Именовање се врши на вријеме трајања мандата од четири
године.
3. Именовано лице је овлашћено да заступа и представља Јавну
установу Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча и да своју дужност
обавља према обиму права и овлашћења у заступању у складу са
законом и Статутом Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча,
без ограничења овлашћења у заступању, које се уписује у судски
регистар.
4. Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
Општина Фоча је, као јединица локалне самоуправе, оснивач Јавне
установе Музеј „Стара Херцеговина“ 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 55. став 3. Закона о музејској дјелатности предвиђено је да
директора музејске установе именује и разрјешава оснивач.
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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 врши избор, именовање и разрјешење 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.
Скупштина Општине Фоча је, на Осмој редовној сједници, од 30. 9.
2021. године, донијела Одлуку о расписивању јавног конкурса за
избор и именовање директора Јавне установе Музеј „Стара
Херцеговина“ Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 12/21),
којом је предвиђен поступак избора и именовања директора Јавне
установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча у поступку јавне
конкуренције.
У складу са наведеном Одлуком, расписан је Поновни јавни
конкурс за избор и именовање директора јавних установа чији је
оснивач Општина Фоча, број: 01-111-112/21 од 23. 12. 2021. године,
који је објављен у Огласима дневних новина „Глас Српске“ од 28. 12.
2021. године и Огласном дијелу „Службеног гласника Републике
Српске“, број 120. од 30. 12. 2021. године, у којем је под редним
бројем 3. оглашена позиција директора Јавне установе Музеј „Стара
Херцеговина“ Фоча.
У складу са пренијетим овлашћењима, Комисија за избор је
спровела поступак јавне конкуренције по Поновном јавном конкурсу,
којом приликом је извршила оцјену комплетности приспјелих
пријава, разматрање пријава, састављање листе пријављених
кандидата који испуњавају услове јавног конкурса, обавила интервју
са кандидатима, а затим утврдила Ранг листу са најбољим
кандидатима за избор и именовање директора јавних установа чији је
оснивач Општина Фоча, од 9. 2. 2022. године, у складу са утврђеним
критеријумима и условима за избор и именовање. У Ранг листи су, за
именовање на позицију директора Јавне установе Музеј „Стара
Херцеговина“ Фоча, предложена два кандидата, према редослиједу:
Душанка Станковић и Душан Бодирога, која је достављена
Скупштини Општине Фоча на надлежност и одлучивање.
На Дванаестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 3.
3. 2022. године, у оквиру тачке 22.2) дневног реда, разматрано је
питање избора и именовања директора Јавне установе Музеј „Стара
Херцеговина“ Фоча, којом приликом су констатоване све релевантне
чињенице у вези оглашавања предметне позиције, спроведеног
поступка јавне конкуренције, као и избора и коначног именовања
директора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча.
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 55. став 3. Закона о
музејској дјелатности, члана 12. став 3. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске и члана 38. став
2. тачка 28) Статута Општине Фоча, као законских прописа који
регулишу питање избора и именовања органа управљања јавних
установа чији је оснивач локална самоуправа, као и статутарних
овлашћења и надлежности Скупштине Општине Фоча да именује
органе управљања и руковођења у јавним установама чији је оснивач
Општина Фоча, у предмету одлучивања о коначном именовању
директора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча, на
приједлог Комисије за избор, одлучено је као у диспозитиву 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: 01-111-19/22
Фоча, 3. 3. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

26.
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 81. став 2.
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 вршиоца дужности
директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча, чији
је оснивач Општина Фоча, Скупштина Општине Фоча, на Дванаестој
редовној сједници, дана, 3. 3. 2022. године, д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ ФОЧА
1. СЛАЂАНА ВЛАДИЧИЋ, професор разредне наставе ВСС,
разрјешава се дужности вршиоца 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“.
Образложење
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 члану 81. став 2. Закона о предшколском васпитању и
образовању предвиђено је да директора јавне предшколске 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 јавне
установе чији је Општина Фоча оснивач, у складу са законом.
Скупштина Општине Фоча је на Осмој редовној сједници, од 30. 9.
2021. године, донијела Рјешење о именовању вршиоца дужности
директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча, број:
01-111-104/21 („Службени гласник Општине Фоча“, број 12/21),
којим је извршила избор и именовање Слађане Владичић за вршиоца
дужности директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“
Фоча, на мандатни период до окончања поступка коначног
именовања на ову позицију у поступку јавне конкуренције.
На Дванаестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 3.
3. 2022. године, у оквиру тачке 23.1) дневног реда, разматрано је
питање разрјешења вршиоца дужности 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:
01-111-19-8/21 од 2. 3. 2022. године, у којем је констатовано да је
мандат вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечији вртић
„Чика Јова Змај“ Фоча истекао, па је предложено да се Слађана
Владичић разријеши дужности вршиоца 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 81. став 2. 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 вршиоца
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: 01-111-20/22
Фоча, 3. 3. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

27.
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 81. став 2.
Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 79/15 и 63/20), члана 12. став 3. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске

07.03.2022. god.

(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03) 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 директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика
Јова Змај“ Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 12/21),
након спроведеног поступка по Поновном јавном конкурсу за избор и
именовање директора јавних установа чији је оснивач Општина Фоча,
број: 01-111-112/21 од 23. 12. 2021. године, у предмету одлучивања о
коначном именовању директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика
Јова Змај“ Фоча, Скупштина Општине Фоча, на Дванаестој редовној
сједници, дана 3. 3. 2022. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ ФОЧА
1. СЛАЂАНА ВЛАДИЧИЋ, професор разредне наставе ВСС,
именује се за директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова
Змај“ Фоча.
2. Именовање се врши на вријеме трајања мандата од четири
године.
3. Именовано лице је овлашћено да заступа и представља Јавну
установу Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча и да своју дужност
обавља према обиму права и овлашћења у заступању у складу са
законом и Статутом Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“
Фоча, без ограничења овлашћења у заступању, које се уписује у
судски регистар.
4. Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Образложење
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 члану 81. став 2. Закона о предшколском васпитању и
образовању предвиђено је да директора јавне предшколске установе
именује и разрјешава оснивач на период од четири године и 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 врши избор, именовање и разрјешење 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.
Скупштина Општине Фоча је, на Осмој редовној сједници, од 30. 9.
2021. године, донијела Одлуку о расписивању јавног конкурса за
избор и именовање директора ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“
Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 12/21), којом је
предвиђен поступак избора и именовања директора ЈУ Дјечији вртић
„Чика Јова Змај“ Фоча у поступку јавне конкуренције.
У складу са наведеном Одлуком, расписан је Поновни јавни
конкурс за избор и именовање директора јавних установа чији је
оснивач Општина Фоча, број: 01-111-112/21 од 23. 12. 2021. године,
који је објављен у Огласима дневних новина „Глас Српске“ од 28. 12.
2021. године и Огласном дијелу „Службеног гласника Републике
Српске“, број 120. од 30. 12. 2021. године, у којем је под редним
бројем 4. оглашена позиција директора Јавне установе Дјечији вртић
„Чика Јова Змај“ Фоча.
У складу са пренијетим овлашћењима, Комисија за избор је
спровела поступак јавне конкуренције по Поновном јавном конкурсу,
којом приликом је извршила оцјену комплетности приспјелих
пријава, разматрање пријава, састављање листе пријављених
кандидата који испуњавају услове јавног конкурса, обавила интервју
са кандидатима, а затим утврдила Ранг листу са најбољим
кандидатима за избор и именовање директора јавних установа чији је
оснивач Општина Фоча, од 9. 2. 2022. године, у складу са утврђеним
критеријумима и условима за избор и именовање. У Ранг листи је, за
именовање на позицију директора Јавне установе Дјечији вртић
„Чика Јова Змај“ Фоча, предложен један кандидат и то Слађана
Владичић, професор разредне наставе, из Фоче, која је достављена
Скупштини Општине Фоча на надлежност и одлучивање.
На Дванаестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 3.
3. 2022. године, у оквиру тачке 23.2) дневног реда, разматрано је
питање избора и именовања директора Јавне установе Дјечији вртић
„Чика Јова Змај“ Фоча, којом приликом су констатоване све
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релевантне чињенице у вези оглашавања предметне позиције,
спроведеног поступка јавне конкуренције, као и избора и коначног
именовања директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“
Фоча.
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 81. став 2. Закона о
предшколском васпитању и образовању, члана 12. став 3. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске и
члана 38. став 2. тачка 28) Статута Општине Фоча, као законских
прописа који регулишу питање избора и именовања органа
управљања јавних установа чији је оснивач локална самоуправа, као
и статутарних овлашћења и надлежности Скупштине Општине Фоча
да именује органе управљања и руковођења у јавним установама чији
је оснивач Општина Фоча, у предмету одлучивања о коначном
именовању директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“
Фоча, на приједлог Комисије за избор, одлучено је као у диспозитиву
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: 01-111-21/22
Фоча, 3. 3. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

28.
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) 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 установе Туристичка организација
Општине Фоча, чији је оснивач Општина Фоча, Скупштина Општине
Фоча, на Дванаестој редовној сједници, дана 3. 3. 2022. године,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ФОЧА
1. Разрјешују се дужности вршиоци дужности чланова Управног
одбора Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча:
1) ВЛАДИМИР КУЛИЋ, дипломирани правник,
2) БРАНА СТАНКОВИЋ, дипломирани правник,
3) РАДЕНКО ЛАЗОВИЋ, 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 Јавне
установе Туристичка организација Општине 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 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 Дванаестој редовној сједници, која
је одржана 3. 3. 2022. године, у оквиру тачке 24.1) дневног реда,
разматрала питање разрјешења вршилаца дужности чланова
Управног одбора Јавне установе Туристичка организација Општине
Фоча по основу истека мандата.
У току расправе разматран је Извјештај Комисије за избор и
именовање, као сталног радног тијела Скупштине Општине Фоча,
број: 01-111-19-8/21 од 2. 3. 2022. године. Констатоване су чињенице
да је Скупштина Општине Фоча, на Петој редовној сједници, која је
одржана 29. 4. 2021. године, донијела рјешење којим је извршила
именовање вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне
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установе Туристичка организација Општине Фоча, на период до
завршетка поступка коначног именовања чланова Управног одбора
ове јавне установе, након претходно спроведеног поступка
оглашавања упражњене позиције и јавне конкуренције, које је
објављено у „Службеном гласнику Општине Фоча“, број 8/21.
Комисија за избор и именовање је констатовала да су створени
услови за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне
установе Туристичка организација Општине Фоча, након спроведеног
јавног конкурса, чиме је вршиоцима дужности чланова Управног
одбора ове јавне установе истекао мандат, па је предложила да се они
разријеше дужности 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 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 установе
Туристичка организација Општине 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: 01-111-22/22
Фоча, 3. 3. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

29.
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 70. став 2. Закона о туризму („Службени
гласник Републике Српске“, број 45/17), 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 Јавне установе Туристичка организација
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 12/21),
након спроведеног Поновног јавног конкурса за избор и именовање
чланова управних одбора јавних установа чији је оснивач Општина
Фоча, број: 01-111-113/21 од 23. 12. 2021. године, у предмету
одлучивања о именовању чланова Управног одбора Јавне установе
Туристичка организација Општине Фоча, Скупштина Општине Фоча,
на Дванаестој редовној сједници, дана 3. 3. 2022. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ФОЧА
1. Именују се чланови Управног одбора Јавне установе Туристичка
организација Општине Фоча у саставу:
1) РАДЕНКО ЛАЗОВИЋ,
2) СЛОБОДАНКА МАРКОВИЋ,
3) ОЛИВЕРА СТОЈКОВИЋ.
2. Именовање чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка
организација Општине 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 Туристичка организација Општине 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.
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У члану 70. став 2. Закона о туризму предвиђено је да мандат
члановима органа управљања туристичким организацијама траје
четири године, са могућношћу реизбора.
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 Осмој редовној сједници, од 30. 9.
2021. године, донијела Одлуку о расписивању јавног конкурса за
избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе
Туристичка организација Општине Фоча, којом је предвиђен
поступак избора и именовање чланова Управног одбора Јавне
установе Туристичка организација Општине Фоча, чији је оснивач
Општина Фоча, у поступку јавне конкуренције.
У складу са наведеном Одлуком, расписан је Поновни јавни
конкурс за избор и именовање чланова управних одбора јавних
установа чији је оснивач Општина Фоча, број: 01-111-113/21 од 23.
12. 2021. године, који је објављен у Огласима дневних новина „Глас
Српске“ од 28. 12. 2021. године и Огласном дијелу „Службеног
гласника Републике Српске“, број 120 од 30. 12. 2021. године.
У складу са пренијетим овлашћењима, Комисија за избор је
спровела поступак јавне конкуренције по Поновном јавном конкурсу,
којом приликом је извршила оцјену благовремености и комплетности
приспјелих пријава, састављање Листе кандидата са ужим избором
који испуњавају услове Поновног јавног конкурса, обавила интервју
са кандидатима, а затим утврдила Ранг листу са најбољим
кандидатима за избор и именовање чланова управних одбора јавних
установа чији је оснивач Општина Фоча, од 9. 2. 2022. године, као и
Препоруку Ранг листе, од 9. 2. 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 14. 2. 2022. године
и предложио да се у састав Управног одбора Јавне установе
Туристичка организација Општине Фоча именују: Раденко Лазовић,
Слободанка Марковић и Оливера Стојковић, који је достављен
Скупштини Општине Фоча на надлежност и одлучивање.
На Дванаестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 3.
3. 2022. године, у оквиру тачке 24.2) дневног реда, разматрано је
питање избора и именовања чланова Управног одбора Јавне установе
Туристичка организација Општине 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 Туристичка
организација Општине 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 70. став 2. Закона о туризму, 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
Јавне установе Туристичка организација Општине 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: 01-111-23/22
Фоча, 3. 3. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

07.03.2022. god.

30.
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 59. став 5.
Закона о музејској дјелатности („Службени гласник Републике
Српске“, број 112/21) 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 установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча, чији је
оснивач Општина Фоча, Скупштина Општине Фоча, на Дванаестој
редовној сједници, дана 3. 3. 2022. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
МУЗЕЈ „СТАРА ХЕРЦЕГОВИНА“ ФОЧА
1. Разрјешују се дужности вршиоци дужности чланова Управног
одбора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча:
1) ЂОРЂЕ ВУКОВИЋ, професор географије,
2) МАРИНА ДОСТИЋ, професор историје,
3) РАДОШ РАДОВИЋ, професор хемије.
2. Разрјешење из тачке 1. овог рјешења врши се 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 Музеј „Стара Херцеговина“ 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 59. став 5. Закона о музејској дјелатности предвиђено је да
чланове управног одбора музејске 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 именује и разрјешава управни одбор
јавне установе чији је оснивач Општина Фоча, у складу са законом.
Скупштина Општине Фоча је на Дванаестој редовној сједници, која
је одржана 3. 3. 2022. године, у оквиру тачке 25.1) дневног реда,
разматрала питање разрјешења вршилаца дужности чланова
Управног одбора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча по
основу истека мандата.
У току расправе разматран је Извјештај Комисије за избор и
именовање, као сталног радног тијела Скупштине Општине Фоча,
број: 01-111-19-8/21 од 2. 3. 2022. године. Констатоване су чињенице
да је Скупштина Општине Фоча, на Петој редовној сједници, која је
одржана 29. 4. 2021. године, донијела рјешење којим је извршила
именовање вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне
установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча, на период до завршетка
поступка коначног именовања чланова Управног одбора ове јавне
установе, након претходно спроведеног поступка оглашавања
упражњене позиције и јавне конкуренције, које је објављено у
„Службеном гласнику Општине Фоча“, број 8/21.
Комисија за избор и именовање је констатовала да су створени
услови за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне
установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча, након спроведеног јавног
конкурса, чиме је вршиоцима дужности чланова Управног одбора ове
јавне установе истекао мандат, па је предложила да се они разријеше
дужности 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 59. став 5. Закона о
музејској дјелатности 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 установе Музеј „Стара
Херцеговина“ Фоча по основу истека мандата, као што је одлучено у
диспозитиву овог рјешења.
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Упутство о правном лијеку
Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.
Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом,
која се подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана
достављања Рјешења.
Број: 01-111-24/22
Фоча, 3. 3. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

31.
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 59. став 5. Закона о музејској дјелатности
(„Службени гласник Републике Српске“, број 112/21), 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 Јавне установе Музеј „Стара
Херцеговина“ Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 12/21),
након спроведеног Поновног јавног конкурса за избор и именовање
чланова управних одбора јавних установа чији је оснивач Општина
Фоча, број: 01-111-113/21 од 23. 12. 2021. године, у предмету
одлучивања о именовању чланова Управног одбора Јавне установе
Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча, Скупштина Општине Фоча, на
Дванаестој редовној сједници, дана 3. 3. 2022. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ МУЗЕЈ
„СТАРА ХЕРЦЕГОВИНА“ ФОЧА
1. Именују се чланови Управног одбора Јавне установе Музеј
„Стара Херцеговина“ Фоча у саставу:
1) ГОРАН МИЛИЋ,
2) МИЛАН ТРИВУН,
3) МИЛОШ РАДОВИЋ.
2. Именовање чланова Управног одбора Јавне установе Музеј
„Стара Херцеговина“ 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 Музеј „Стара Херцеговина“ 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 59. став 5. Закона о музејској дјелатности предвиђено је
чланове управног одбора музејске установе, након спроведеног
поступка јавне конкуренције, 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 Осмој редовној сједници, од 30. 9.
2021. године, донијела Одлуку о расписивању јавног конкурса за
избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Музеј
„Стара Херцеговина“ Фоча, којом је предвиђен поступак избора и
именовање чланова Управног одбора Јавне установе Музеј „Стара
Херцеговина“ Фоча, чији је оснивач Општина Фоча, у поступку јавне
конкуренције.
У складу са наведеном Одлуком, расписан је Поновни јавни
конкурс за избор и именовање чланова управних одбора јавних
установа чији је оснивач Општина Фоча, број: 01-111-113/21 од 23.
12. 2021. године, који је објављен у Огласима дневних новина „Глас

07.03.2022. god.

Српске“ од 28. 12. 2021. године и Огласном дијелу „Службеног
гласника Републике Српске“, број 120 од 30. 12. 2021. године.
У складу са пренијетим овлашћењима, Комисија за избор је
спровела поступак јавне конкуренције по Поновном јавном конкурсу,
којом приликом је извршила оцјену благовремености и комплетности
приспјелих пријава, састављање Листе кандидата са ужим избором
који испуњавају услове Поновног јавног конкурса, обавила интервју
са кандидатима, а затим утврдила Ранг листу са најбољим
кандидатима за избор и именовање чланова управних одбора јавних
установа чији је оснивач Општина Фоча, од 9. 2. 2022. године, као и
Препоруку Ранг листе, од 9. 2. 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 14. 2. 2022. године
и предложио да се у састав Управног одбора Јавне установе Музеј
„Стара Херцеговина“ Фоча именују: Горан Милић, Милан Тривун и
Милош Радовић, који је достављен Скупштини Општине Фоча на
надлежност и одлучивање.
На Дванаестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 3.
3. 2022. године, у оквиру тачке 25.2) дневног реда, разматрано је
питање избора и именовања чланова Управног одбора Јавне установе
Музеј „Стара Херцеговина“ 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 Музеј „Стара
Херцеговина“ 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 59. став 5. Закона о музејској дјелатности, 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 Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ 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: 01-111-25/22
Фоча, 3. 3. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић, с.р.

32.
На основу члана 59. став 1. и члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19
и 61/21) и члана 63. став 1. тачка 15) и члана 93. став 3. Статута
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број8/17),
Начелник Општине Фоча д о н о с и
ПРОГРАМ РАДА
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ ФОЧА ЗА 2022. ГОДИНУ
УВОД
Програм рада Начелника Општине Фоча за 2022. годину (у даљем
тексту: Програм рада) садржи скуп активности којима Начелник
Општине Фоча (у даљем тексту: Начелник) у својој мисији
одговорног руковођења локалном управом, остварује визију Општине
Фоча, коју у свом мандатном периоду жели да реализује.
Извршавајући задатке који произилазе из надлежности утврђених
Законом о локалној самоуправи и Статутом Општине Фоча, као и
задатке који се утврђују Програмом рада Скупштине Општине Фоча
за 2022. годину и другим програмима које доноси Скупштина, као
одговоран лидер и носилац извршне функције, путем Програма рада
информише јавност о својим плановима и провјерава подршку
представничког органа локалне власти о својим правцима дјеловања.
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По свом карактеру, ово је плански акт, што значи да ће се све
активности које буду предмет овог акта предвидјети, те да ће њихова
реализација зависити од објективних околности које буду присутне у
датом моменту. С обзиром на то да је ријеч о планском акту, циљ је
квалитетно, прецизно и реално планирати, изумајући у обзир
различите околности које се могу појавити у периоду реализације
Програма рада.
Програм рада се заснива на резултатима који су остварени у
досадашњем раду, Стратегији развоја Општине, Буџету Општине
Фоча за 2022. годину, активностима виших нивоа власти и разних
домаћих и страних институција и организација. Посебна пажња ће се
посветити сарадњи са овлаштеним органима мјесних заједница и
утврђеним приоритетима активности мјесних заједница на подручју
општине Фоча.
Пројекти који су започети у 2021. години, а нису завршени, ће бити
предмет реализације у 2022. години. Упоредо с тим ће се реализовати
и пројекти у којима је изражен интерес грађана, у складу са
расположивим финансијским средствима и програмима виших нивоа
власти.
1. КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
Основни предуслови за реализацију Програма рада и свих
активности извршне власти су стабилни планирани приходи у Буџету,
одговорна расподјела прихода, законитост у раду, подршка
Скупштине Општине, обезбјеђење додатних средстава за веће
инвестиције и учешће у пројектима.
У 2022. години Начелник Општине ће покренути или наставити
започете капиталне пројекте, како слиједи:
1.1. Прибављање грађевинске дозволе и почетак изградње нове
санитарне депоније Филиповићи,
1.2. Спровођење тендерске процедуре и избор извођача радова на
изградњи зграде за младе брачне парове и почетак радова,
1.3. Прибављање главног пројекта, израда студије изводљивости за
изградњу старачког дома,
1.4. Подршка пројектима изградње хидроенергетских објеката на
Дрини и Бистрици,
1.5. Водозаштита - рад на финализацији пројекта обалоутврда,
прибављање средстава за Прву фазу обалоутврде од око 500 метара
на Ушћу, код Аква парка,
1.6. Подршка пројекту партерног уређења Храма Светог Саве,
1.7. Реализација пројекта Уређење градског трга Краља Петра
Првог Ослободиоца,
1.8. Реконструкција зграде Центра за културу и информисање, у
пројекту енергетске ефикасности, замјена столарије, израда термо
фасада и реконструкција гријања,
1.9. Прибављање главног пројекта и студије изводљивости за
градску гаражу код Центра за културу и информисање, након чега ће
се опредијелити начин уређења планиране парцеле за гаражу,
1.10. Подршка пројекту проширења студентског дома, изградње
стадиона са вјештачком травом у Доњем Пољу, у сарадњи са
Фудбалским савезом БиХ и уређење пјешачке стазе уз обалу Дрине,
1.11. Подршка пројекту отварања нових радних мјеста у фабрици
воде.
2. ИНФРАСТРУКТУРА
У циљу побољшања инфраструктуре, планирани су сљедећи
пројекти и програми:
2.1. Асфалтирање локалних путева, по заједничком пројекту са
Владом Републике Српске у МЗ Брод (Брод - Закмур), МЗ Миљевина
(Миљевина - Козја Лука), МЗ Јошаница и МЗ Годијено,
2.2. Асфалтирање улица, реконструкција локалних путева, санација
категорисаних и некатегорисаних путева ка селима, у складу са
усвојеним скупштинским програмима,
2.3. Уређење корита ријеке Дрине, кроз пројекат са Општином
Фоча/Устиколина,
2.4. Подршка пројектима из конкурса ,,Партиципативно
буџетирање“ из области инфраструктуре, у складу са усвојеним
програмима,
2.5. Набавка и уградња простирке вјештачке траве на помоћном
стадиону за мали фудбал,
2.6. Асфалтирање и проширење паркинг простора у градским
насељима,
2.7. Подршка пројекту изградње канализационе мреже у
индустријским зонама, у сарадњи са Министарством привреде и
предузетништва,
2.8. Прибављање главног пројекта и почетак реконструкција
градске пијаце,
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2.9. Суфинансирање санацијe крова заједницама етажних власника
у којима има станова власништва Општине и у којима живе
социјално угрожене породице,
2.10. Изградња, освјетљење и опремање дјечјих игралишта, у
складу са приоритетима мјесних заједница и усвојеним програмима у
градским и приградским насељима (Горње Поље, Центар, Доње
Поље, Душаново, Лазарево, Брод, Драгочава, Бараковац и Рјечица),
2.11. Изградња нове расвјете, у складу са приоритетима мјесних
заједница и усвојеним програмима,
2.12. Санација локалних путева, у складу са приоритетима мјесних
заједница и усвојеним програмима,
2.13. Асфалтирање дијела пута према планинарском дому у
Забрани, Зубовићима и Буновима,
2.14. Уређење плаже на Мачковцу, у сарадњи са МЗ Брод; уређење
осталих излетишта, у сарадњи са омладинским организацијама,
2.15.
Изграња
спортског игралишта у МЗ Душаново, уз
Средњошколски центар,
2.16.
Суфинансирање изградње потпорних конструкција на
границама јавних саобраћајница и приватних парцела, у складу са
усвојеним скупштинским програмима,
2.17.
Подршка изградњи спомен обиљежја у Миљевини и
Превраћу,
2.18. Подршка изградњи моста на ријеци Ћехотини, у МЗ Викоч,
2.19. Суфинансирање завршних радова на капели у Божовцу,
2.20. Наставак активности на стварању предуслова за двосмјерно
напајање Фоче електричном енергијом (Електропренос БиХ и
Електропривреда РС),
2.21. У сарадњи са Електродистрибуцијом, реконструкција и
санација средњенапонске и нисконапонске мреже, од којих се издваја:
- нови сн улаз у град,
- реконструкција сн водова за Заваит и Челебиће,
- реконструкција сн вода за рафтинг кампове и НП „Сутјеска“,
- реконструкцију расклопног постројења на Велечеву,
- реконструкција сн вода за Кмур,
2.22. Опремање простора за школске зубне амбуланте, у сарадњи
са школама и Медицинским факултетом,
2.23. Изградња шаховских реквизита на Тргу „9. јануар“,
2.24. Суфинансирање обнове фасада и котловница у граду.
3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
3.1. Подршка послодавцима за запошљавање,
3.2. Подршка оснивању и развоју предузетништва (активирати кроз
Привредни савјет),
3.3. Наставак активности измјене Правилника о додјели шумских
сортимената, у циљу обезбјеђења прераде већег дијела шумског етата
на подручју Општине,
3.4. Наставак активности на убрзаном рјешавању пута: Фоча Тјентиште, пута: Фоча - Шћепан Поље и санацији пута: Фоча –
Челебићи, у сарадњи са ЈП Путевима Републике Српске, Владом
Републике Српске и Савјетом министара БиХ,
3.5.
Расписивање лицитације за стављање у функцију
неискориштеног дијела Пословне зоне Ливаде,
3.6. Подршка пројектима у Националном парку „Сутјеска“, у циљу
повећања туристичког потенцијала Општине,
3.7. Проглашење Парка природе Тара, чиме се стварају предуслови
за адекватно искориштење ријеке Таре и платоа Заваит, Челебићи и
Мештревац, као једног од најзначајнијих туристичких потенцијала
Општине,
3.8. Промоција и организација манифестација гастро понуде, лова,
риболова, промоција природних знаменитости,
3.9. Подршка манифестацији Свјетског првенства у рафтингу, у
циљу развоја и промоције рафтинг туризма и побољшање
инфраструктурних услова развоја пута десном обалом Таре
(потенцијално асфалтирање),
3.10. Подршка развоју пољопривреде кроз субвенције производњи
млијека, набавци опреме, воћарству, пчеларству и ратарској и
сточарској производњи, на основу новог Правилника за подстицаје у
пољопривреди,
3.11. Подршка младим високообразованим кадровима за обављање
приправничког стажа, у сарадњи са Заводом за запошљавање.
4. ПРИОРИТЕТИ У РЕДОВНИМ АКТИВНОСТИМА
Општинска управа Општине Фоча обавља надлежности прописане
Законом о локалној самоуправи (самостални послови) и пренесене
послове из надлежности републичке управе који су на јединице
локалне самоуправе пренесени законом, у итересу ефикаснијег и
рационалнијег остваривања права грађана, међу којима су, као
приопритетни задаци, препознати:
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4.1. Стварање привредног амбијента и привлачење инвестиција за
отварање нових радних мјеста,
4.2. Обезбјеђење стабилности свих комуналних функција из
надлежности Општине, као што су: саобраћај, јавна хигијена, јавна
расвјета, водоснадбијевање, али и комуналних функција које нису у
надлежности локалне заједнице (снадбијевање електричном
енергијом, кориштење магистралних и регионалних путева на
територији Општине и др.),
4.3. Функционисање јавних предузећа, установа и институција
чији је оснивач Општина,
4.4. Уређење и одржавање зелених површина у граду, са посебним
освртом на градске паркове и простор поред ријека у урбаној зони
града,
4.5. Набавка додатне количине контејнера у циљу веће чистоће
града и оспособљавања возила за прање градских и приградских
улица,
4.6. Сарадња са институцијама Републике Српске и Босне и
Херцеговине, са међународним финансијским институцијама и
организацијама, те са Савезом општина и градова Републике Српске,
4.7. Иницирање активности да Фоча добије статус града,
4.8. Сарадња са начелницима општина са регије, у циљу рјешавања
инфраструктурних проблема и проширења сарадње у свим
областима,
4.9. Перманентно праћење социјалне заштите и социјалних
потреба грађана, породица и појединих угрожених група и сагласно
њима обезбјеђење финансијских средства за остваривање права у
складу са законом, путем Центра за социјални рад, као и дефинисање
политике социјалне заштите и организовање интервентних
повремених помоћи различитим социјалним групама,
4.10. У сарадњи са Центром за социјални рад и мјесним
заједницама, започети активности на изради социјалне карте,
4.11. Сарадња са социјално - хуманитарним организацијама и
грађанима у обављању хуманитарне дјелатности, кроз учешће у
материјално-финансијским средствима и стручним кадровима,
4.12. Наставак подршке и помоћи пензионерима, кроз реализацију
пројекта „Старење и здравље“, у сарадњи са Општинском
организацијом Црвеног крста, као и директне помоћи на терену
најугроженијим пензионерима,
4.13. Подршка удружењима која брину о дјеци са посебним
потребама, слијепим и слабовидим лицима,
4.14. Мјерама популационе политике подржати наталитет, као и
вишечлане породице, кроз финансирање вантјелесне оплодње,
новчане помоћи новорођенчету незапослених родитеља, као и
новчане помоћи новорођенчету из вишечланих породица, помоћ у
зимници и огреву и суфинансирање пренаталног теста,
4.15. У области друштвене бриге о дјеци обезбиједити материјално
финансијске и кадровске услове за боравак дјеце у предшколској
установи, предшколско васпитање и образовање, у складу са законом
и потребама грађана,
4.16. Обезбјеђење бесплатног превоза ученика и студената,
4.17. Стипендирање студената свих година, у складу са усвојеним
буџетом,
4.18. Стварање услова за омладинско организовање и бригу о
омладини, кроз подршку пројеката омладинских организација,
4.19.
Помоћ студентским организацијама у њиховим
активностима,
4.20. У области здравствене заштите, предузимање превентивних
мјера и отклањање посљедица проузрокованих епидемијама,
елементарним и другим непогодама и ванредним приликама, у
сарадњи са другим надлежним институцијама,
4.21. Унапређење система цивилне заштите, као и заштите од
пожара,
4.22. Сарадња са савјетима мјесних заједница, обилазак свих
мјесних заједница са сарадницима, у циљу сагледавања стања на
терену,
4.23.
У циљу веће безбједности грађана, у сарадњи са
Полицијском управом, обезбиједити видео надзор на јавним
просторима и саобраћајницама,
4.24.
Подршка удружењима проистеклим из одбрамбено отаџбинског рата, кроз подршку у Буџету у пројектима и
активностима ових удружења,
4.25. Посебан грант за помоћ борачким категоријама,
4.26. Подршка свим спортским колективима и дефинисање
стратешких циљева у овој области,
4.27. Подршка манифестацијама културе и спорта: ОК Фест,
Фудбал френдс, Викенд караван, Дринска регата, Зима у Фочи, Љето
у Фочи, Мајске духовне и културне свечаности, Дани боровнице итд,
4.28. Сарадња са вјерским заједницама,
4.29. Наставак реализације Регионалног стамбеног програма за
изградњу индивидуалних стамбених објеката за 41 породицу, у
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сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ и
Секретаријатом за расељена лица и миграције Републике Српске,
сарадња и помоћ удружењима повратника и расељених лица,
4.30. Наставак сарадње са пријатељским и братским општинама и
градовима и проширење сарадње (братимљење са Хецег Новим).
Све ове и друге бројне активности које, у суштитни, представљају
цјелокупан живот у локалној заједници, биће стални предмет рада
Начелника Општине и Општинске управе Општине Фоча у 2022.
години.
Број: 02-014-52/22
Фоча, 3. 3. 2022. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ ФОЧА
Милан Вукадиновић, с.р.

33.
На основу члана 59. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21),
члана 48. став 4. Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) и члана 63. став 1. тачка 17) Статута
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17),
Начелник Oпштине Фоча je д о н и о
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЈЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ФОЧА
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Општинској управи Општине Фоча („Службени
гласник општине Фоча“, бр. 16/17, 3/18, 10/18, 3/19, 7/19, 3/21, 8/21 и
2/22) у члану 24. тачка 5. иза назива радног мјеста Самостални
стручни сарадник за борачко - инвалидску заштиту породица
погинулих бораца, у другом ставу, иза ријечи: „Звање“, ријеч: „друго“
замјењују се ријечју: „прво“, а у четвртом ставу исте тачке, Потребно
стручно знање, у другом реду број: „2“ замјењује се бројем: „3“.
Члан 2.
У члану 31. тачка 5. иза назива радног мјеста Самостални стручни
сарадник за друштвене дјелатности, омладину и спорт, у другом
ставу, иза ријечи: „Звање“, ријеч: „друго“ замјењују се ријечју:
„прво“, а у четвртом ставу исте тачке, Потребно стручно знање, у
другом реду, број: „2“ замјењује се бројем: „3“.
Члан 3.
У члану 31. тачка 6. иза назива радног мјеста Самостални стручни
сарадник за културу и туризам, у другом ставу, иза ријечи: „Звање“,
ријеч: „друго“ замјењују се ријечју: „прво“, а у четвртом ставу исте
тачке, Потребно стручно знање, у другом реду, број „2“ замјењује се
бројем „3“.
Члан 4.
У члану 31. тачка 7. иза назива радног мјеста Виши стручни
сарадник за припрему и имплементацију пројеката, у другом ставу,
иза ријечи: „Звање“, ријеч: „друго“ замјењују се ријечју: „прво“, а у
четвртом ставу исте тачке, Потребно стручно знање, у другом реду,
број: „2“ замјењује се бројем: „3“.
Члан 5.
У члану 32. тачка 2. иза назива радног мјеста Самостални стручни
сарадник –координатор рада спортских и рекреативних објеката, у
другом ставу, иза ријечи: „Звање“, ријеч: „треће“ замјењују се
ријечју: „прво“, а у четвртом ставу исте тачке, Услови, у првом реду,
број: „1“ замјењује се бројем: „3“.
Члан 6.
У члану 35. тачка 4. иза назива радног мјеста Самостални стручни
сарадник за саобраћај, у другом ставу, иза ријечи: „Звање“, ријеч:
„треће“ замјењују се ријечју: „прво“, а у четвртом ставу исте тачке,
Потребно стручно знање, у другом реду, број: „1“ замјењује се
бројем: „3“.
Члан 7.
У члану 35. тачка 5. иза назива радног мјеста Самостални стручни
сарадник за заштиту животне средине - еколог, у другом ставу, иза
ријечи: „Звање“, ријеч: „треће“ замјењују се ријечју: „прво“, а у
четвртом ставу исте тачке, Потребно стручно знање, у другом реду,
број: „1“ замјењује се бројем: „3“.
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Члан 8.
У члану 37. тачка 7. иза назива радног мјеста Самостални стручни
сарадник за израду трезорских образаца и за основна средства, у
другом ставу, иза ријечи: „Звање“, ријеч: „треће“ замјењују се
ријечју: „прво“, а у четвртом ставу исте тачке, Потребно стручно
знање, у другом реду, број: „1“ замјењује се бројем: „3“.

Члан 1.
(1) Планом запошљавања у Општинској управи Општине Фоча (у
даљем тексту: План запошљавања) утврђује се стварно стање
попуњености радних мјеста и потребан број службеника и
намјештеника на неодређено вријеме у Општинској управи Општине
Фоча у 2022. години.
(2) Запошљавање у Општинску управу Општине Фоча (у даљем
тексту: Oпштинска управа) врши се у складу са Планом
запошљавања, осим у случају потребе пријема у радни однос на
одређено вријеме и попуњавања радног мјеста које је остало
упражњено након доношења Плана запошљавања.

Члан 9
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 02-014-49/22
03. 03. 2022. године

Начелник општине Фоча,
Милан Вукадиновић, с.р.

Члан 2.
Измјена Плана запошљавања врши се у случају измјене одлуке о
усвајању буџета, увођења нових надлежности и повјеравања нових
послова републичке управе.
Члан 3.
Стварно стање попуњености радних мјеста, потребан број
службеника и намјештеника у Општинској управи у 2022. години
утврђен је у сљедећој табели:

34.
На основу члана 64. став 1. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), Начелник
Општине Фоча д о н о с и
ПЛАН
ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНСКУ УПРАВУ
ОПШТИНЕ ФОЧА ЗА 2022. ГОДИНУ

Ред.
бр.

ОРГАНИЗАЦИОНА
ЈЕДИНИЦА

07.03.2022. god.

Радна мјеста
утврђена
Правилником
СлуНамјежбештеник
ник

Стварно стање
попуњености
Службе-ник

Потребан број
за 2022. годину

Намјештеник

Службеник

Намјештеник

Одјељење за општу управу
1.

2.
3.
4.
5.

29

26

21

24

1

13

7

10

7

2

Одјељење за просторно уређење и
стамбено - комуналне послове
Одјељење за финансије

11

1

11

0

9

0

9

0

Одјељење за инспекцијске послове и
комуналну полицију
Секретар Скупштине Општине Фоча
Пословни секретар НО -виши
стручни сарадник

11
1

0
0

7
1

0
0

1

0

0

0

75

34

58

32

Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности

Укупно:

2

5

0

35.
Члан 4.
(1) Упражњена радна мјеста попуњаваће се у складу са законом и
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у Општинској управи Општине Фоча.
(2) Радна мјеста која се попуњавају на одређено вријеме,
попуњаваће се у складу са одредбама члана 61. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе.
Члан 5.
План запошљавања ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 02-014-53/22
Фоча, 14. 01. 2022. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Милан Вукадиновић, с.р.

На основу члана 59. 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
РЈЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ФОЧА
1. Даје се сагласност на Одлуку о измјенама и допунама Сатута
Јавне установе Центар за социјални рад Фоча, број: 01-014.01-1/22 од
22. 02. 2022. године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 02-023-1/22
Фоча, 22. 02. 2022. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Милан Вукадиновић, с.р.
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