
На основу члана 134. став 2. тачка 4) и став 8. Закона о основном васпитању и 
образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 
63/20), члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 38. став 2. тачка 27) Статута 
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), у предмету 

одлучивања о избору једног члана школског одбора основне школе испред јединице 
локалне самоуправе, Скупштина Општине Фоча, на Тринаестој редовној једници, 
дана 28. 4. 2022. године,  д о н о с и   

  

 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е   
О  ИЗБОРУ  ЈЕДНОГ  ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА    

ЈУ  ОСНОВНА  ШКОЛА  „ВЕСЕЛИН  МАСЛЕША“  ФОЧА   
  

  

  

  

  

1.  ВЛАДО  СИМОВИЋ, дипломирани инжињер шумарства ВСС, из Фоче, 
изабран је за члана Школског одбора Јавне установе Основна школа „Веселин 
Маслеша“ Фоча, испред Општине Фоча као јединице локалне самоуправе.    
 2.  Избор из тачке 1. овог рјешења представља приједлог Општине Фоча за 
именовање једног члана Школског одбора на приједлог јединице локалне 
самоуправе, за коначно именовање чланова Школског одбора Јавне установе 
Основна школа „Веселин Маслеша“ Фоча, у новом сазиву и мандату, према 
одговарајућој структури и саставу, у складу са законом, које именује Министарство 
просвјете и културе из састава Владе Републике Српске.  
 3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

 

У члану 134. став 2. тачка 4) и став 8. Закона о основном васпитању и 
образовању предвиђено је да школски одбор основне школе има седам чланова, које 
за јавне школе у име оснивача именује Министарство просвјете и културе Републике 
Српске, у одговарајућем саставу и структури, од којих се један члан именује на 
приједлог јединице локалне самоуправе, које може бити лице са најмање средњом 
стручном спремом.   

У члану 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи и члану 38. став 2. 
тачка 27) Статута Општине Фоча предвиђена је надлежност скупштине јединице 
локалне самоуправе, односно Скупштине Општине Фоча да врши избор, именовање 
и разрјешење на позицијама у складу са законом.  

На Тринаестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 28. 4. 2022. 

године, у оквиру тачке 14. дневног реда, разматрано је питање избора једног члана 
Школског одбора Јавне установе Основна школа „Веселин Маслеша“ Фоча испред 
јединице локалне самоуправе. 



Том приликом разматран је Извјештај Комисије за избор и именовање, као 
сталног радног тијела Скупштине Општине Фоча, број: 01-111-19-9/22 од 26. 4. 2022. 

године, са утврђеним приједлогом да се у састав Школског одбора Јавне установе 
Основна школа „Веселин Маслеша“ Фоча испред Општине Фоча, као јединице 
локалне самоуправе, изабере Владо Симовић, дипломирани инжињер шумарства 
ВСС, из Фоче. 

На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из члана 134. 

став 2. тачка 4) и став 8. Закона о основном васпитању и образовању, члана 39. став 
2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи и члана 38. став 2. тачка 27) Статута 
Општине Фоча, као законских прописа који регулишу питање избора и именовања 
чланова школског одбора у основној школи, као и законских и статутарних 
овлашћења и надлежности Скупштине Општине Фоча да врши избор и именовање 
на позицијама у складу са законом, у предмету одлучивања о избору једног члана 
Школског одбора Јавне установе Основна школа „Веселин Маслеша“ Фоча, на 
приједлог јединице локалне самоуправе, ради именовања Школског одбора ове јавне 
установе у пуном саставу, у новом сазиву и мандату, одлучено је као у диспозитиву 
овог рјешења. 

 

Упутство  о  правном  лијеку 

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

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

 

 

 

 

 

Број:  01-111-28/22                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК  
Фоча, 28. 4. 2022. године                                                      СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                                                   Срђан  Драшковић   
 

 

 

 

 

 

 


