
                  П Р И Ј Е Д Л О Г  
 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 34) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/17, 36/19 и 61/21), чл. 3, 4, 5. и 11. 

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

109/12 и 44/16), члана 373. став 1. тачка б) и став 3) Закона о привредним друштвима 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 

82/19 и 17/23) и члана 38. став 2. тачка 34) Статута Општине Фоча („Службени 
гласник Општине Фоча, број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на Двадесетој 
редовној сједници, дана 16. 3. 2023. године,  д о н о с и  
 

 

 

 

 

О Д Л У К У   
О  ПОКРЕТАЊУ  ПОСТУПКА  СТАТУСНЕ  ПРОМЈЕНЕ   

ЦЕНТРА  ЗА  КУЛТУРУ  И  ИНФОРМИСАЊЕ  СА  П.О.  ФОЧА  
 
 
 
 
 

I 

Покреће се поступак статусне промјене Центра за културу и информисање са 
п.о. Фоча (у даљем тексту: Центар). 
 

II  

1)  Статусна промјена Центра извршиће се подјелом постојећег субјекта уз 
оснивање нових јавних служби. 

2)  Статусна промјена подјеле Центра из подтачке 1) ове тачке извршиће се на 
начин да ће се за основне дјелатности Центра, културу и информисање, основати 
нове јавне службе, у складу са одредбама Закона о систему јавних служби. 

3)  Скупштина Општине Фоча ће донијети посебне одлуке из подтачке 2) ове 
тачке, након стицања услова за доношење одлука о статусној промјени Центра, 

подјелом уз оснивање нових јавних служби.  
 

III  

У циљу доношења одлука из тачке II ове одлуке, задужује се Начелник 
Општине Фоча да, у сарадњи са органима Центра, директором и Управним одбором, 
обезбиједи одговарајућу документацију, у којој ће бити обрађена и ријешена 
претходна питања, као што су: 

- тренутно стање у Центру: унутрашња организација, број запослених 

радника, расположива материјална средства и опрема, пословне просторије, 
финансијски резултат и друга,  

-  оснивање нових јавних служби, у складу са тачком II подтачка 2) ове 
одлуке,  

-  диобни биланс Центра,  
-  подјела дјелатности из области културе и јавног информисања којим ће да 

се баве нове јавне службе, 



- подјела материјалних средстава и опреме, пословних просторија и 
запослених радника,  

-  приједлог начина финансирања нових јавних служби у условима трезорског 
пословања,  

-  општи акти који су потребни за доношење одлука о оснивању нових јавних 
служби. 
 

IV  

1)  Субјекти из тачке III ове одлуке дужни су да:  
-  реализацији ове одлуке приступе одмах након њеног доношења, 
-  потребну документацију израде најкасније у року од 60 дана.  
2)  Начелник Општине Фоча је дужан да приједлоге одлука о подјели Центра 

уз оснивање нових јавних служби достави Скупштини Општине Фоча на разматрање 
и одлучивање у року од 90 дана.  
 

V  

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

 

 

 

 

 

Број:  01-022-___/23                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 16. 3. 2023. године                                                      СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ   
                                                                                                         Срђан Драшковић    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

Правни основ за доношење ове одлуке представља:   
-  члан 39. став 2. тачка 34) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/17, 36/19 и 61/21),  
-  чл. 3, 4, 5. и 11. Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), 

-  члан 373. став 1. тачка б) и став 3. Закона о привредним друштвима 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 

82/19 и 17/23) и 

-  члан 38. став 2. тачка 34) Статута Општине Фоча („Службени гласник 
Општине Фоча, број 8/17). 

 

У члану 39. став 2. тачка 34) Закона о локалној самоуправи и члану 38. став 2. 
тачка 34) Статута Општине Фоча предвиђена је надлежност скупштине јединице 
локалне самоуправе, односно Скупштине Општине Фоча да оснива привредна 
друштва, установе и предузећа комуналних и других дјелатности за обављање 
послова од интереса за јединицу локалне самоуправе, којима управља у складу са 
законом.  

У члану 3. Закона о систему јавних служби предвиђено је да се, ради 
остваривања општег интереса, у области културе оснивају установе. 

У члану 4. истог Закона предвиђено је да се, ради остваривања општег 
интереса, у области јавног информисања оснивају јавна предузећа. 

У члану 5. истог Закона предвиђено је установе и јавна предузећа може 
основати јединица локалне самоуправе. 

У члану 11. истог Закона предвиђено је да се на организацију и рад установа 
примјењују прописи који се односе на јавна предузећа, ако законом није другачије 
одређено. 

У члану 373. став 1. тачка б) и став 3. Закона о привредним друштвима као 
један од начина подјеле привредног друштва предвиђена је подјела уз оснивање 

(став 1, тачка б), која представља статусну промјену којом привредно друштво 

престаје да постоји без ликвидације преносећи своју имовину и обавезе на два или 

више нових друштава која се тиме оснивају или се спајају са до тада постојећим 

друштвом у нова друштва. 

 

Центар за културу и информисање Фоча је једини правни субјект чији је 
оснивач Општина Фоча, као јединица локалне самоуправе, чији облик организовања 
није усклађен са Законом о систему јавних служби, који за дјелатности у области 
културе предвиђа оснивање јавне установе (члан 3), а у области јавног информисања 
оснивање јавног предузећа (члан 4). 

Зато се указала потреба и нужност да се организација Центра за културу и 
информисање Фоча усклади са Законом о систему јавних служби.  

Предложеном одлуком отвара се поступак статусне промјене Центра за 
културу и информисање Фоча, уз остављање одређеног рока у којем је потребно 
ријешити сва претходна питања од важности за оснивање два нова правна лица, 
јавне установе за дјелатности у области културе и јавног предузећа за дјелатности у 
области јавног информисања, о чему ће Скупштина Општине Фоча донијети посебне 
одлуке. 

 


