
На основу члана 39. став 2. тачка 23. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), чл. 153, 154, 155, 156. и 157. 
Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе  
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 38. став 2. тачка 29. 
Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), Скупштина 
Општине Фоча на Петнаестој редовној сједници дана 28.12.2017. године   д о н о с и  
 
 
 
 

О Д Л У К У  
О  ОСНИВАЊУ  ОДБОРА  ЗА  ЖАЛБЕ  

ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  
 
 
 
 

I 
1) Овом одлуком врши се оснивање Одбора за жалбе Општинске управе 

Општине Фоча (у даљем тексту: Одбор за жалбе). 
2) Одлуком се регулишу питања која се односе на: надлежност, састав, 

критеријуме за именовање, мандат, права и обавезе, престанак мандата, као и друга 
питања која се односе на рад и функционисање Одбора за жалбе или статусна 
питања његових чланова, у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: Закон). 
 

II 
1) Одбор за жалбе је самосталан у свом раду, а обавља послове који су 

предвиђени Законом, овом одлуком и другим прописима.  
2)  Одбор за жалбе одлучује у другом степену о жалбама учесника јавног 

конкурса у поступку запошљавања у Општинску управу Општине Фоча (у даљем 
тексту: Општинска управа), о жалбама које се односе на статусна питања 
службеника, под којим се подразумијева: заснивање радног односа, премјештај, 
распоређивање, оцјењивање, напредовање, дисциплинска одговорност и престанак 
радног односа, као и о другим жалбама утврђеним Законом.  

3)  Одбор за жалбе одлучује већином гласова од укупног броја чланова. 
4) Одлуке Одбора за жалбе су коначне, а могу бити предмет оспоравања и 

преиспитивања од стране надлежног суда, у складу са законом.  
 

III 
1)   Одбор за жалбе има предсједника и два члана.  
2)  Предсједника и чланове Одбора за жалбе именује Скупштина Општине 

Фоча, након спроведеног јавног конкурса, на мандатни период у трајању од четири 
године, уз могућност поновног избора у новом мандату. 

3) Предсједник и чланови Одбора за жалбе обављају своју дужност без 
заснивања радног односа, па они немају статус службеника и намјештеника у 
Општинској управи.   
 

IV 
1) Јавни конкурс за именовање чланова Одбора за жалбе објављује се у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ и у најмање једном дневном листу који је 
доступан јавности на територији Републике Српске. 



 
 

2)  Рок за подношење пријава кандидата на јавни конкурс траје 15 дана од 
дана посљедњег објављивања јавног конкурса.  
 

V 
1)  За спровођење јавног конкурса из тачке IV ове одлуке Скупштина 

Општине Фоча именује комисију за избор, у саставу од пет чланова, од којих су три 
члана са листе стручњака коју утврђује Скупштина Општине Фоча, а два члана су 
службеници Општинске управе који имају одговарајуће професионално искуство. 

2)  Комисија за избор је дужна да спроведе поступак јавног конкурса у складу 
са законом, под којим се подразумијева: оцјена благовремености и комплетности 
достављених пријава, контрола испуњености услова, улазни интервју и утврђивање 
ранг - листе кандидата са приједлогом за именовање. 

3)  Комисија за избор је дужна да приједлог за именовање чланова Одбора за 
жалбе достави предсједнику Скупштине Општине Фоча, у року од 30 дана од дана 
истека рока за пријављивање кандидата на јавни конкурс. 
 

VI 
Поступак именовања чланова Одбора за жалбе мора се окончати у року од 30 

дана од дана достављања приједлога комисије за избор из тачке V ове одлуке 
предсједнику Скупштине Општине Фоча.  
 

VII 
1)  У Одбор за жалбе може бити именовано лице које испуњава: 
-  опште услове за запошљавање у општинску управу,  
-  посебне услове за именовање, у складу са Законом. 
2)   Посебни услови за именовање у састав Одбора за жалбе су: 
-  да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник 

или први циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 
ECTS бодова или еквивалент,  

-  да има најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања, 
- да има положен стручни испит за рад у управи или положен правосудни 

испит, 
-  доказани резултати рада на ранијим пословима, 
-  посједовање организационих способности. 
3) У састав Одбора за жалбе не могу се именовати лица запослена у 

Општинској управи, нити лица која имају статус службеника и намјештеника у 
општинској или градској управи.  
 

VIII 
1)  Предсједник и чланови Одбора за жалбе имају право на накнаду за рад. 
2)  Накнада за рад чланова Одбора за жалбе одређује се у новчаном мјесечном 

износу од 100,00 КМ. 
3)  Накнада за рад предсједника Одбора за жалбе одређује се са увећањем од 

20 % од утврђеног износа накнаде за рад чланова Одбора за жалбе.  
4)  Накнада за рад предсједника и чланова Одбора за жалбе исплаћује се за 

претходни мјесец, а најкасније у року од 30 дана по истеку мјесеца за који се врши 
обрачун и исплата.  
 

IX 
1)  Одбор за жалбе има свој печат, у складу са законом. 
2)  Одбор за жалбе доноси Пословник о раду. 
3)  Стручно – техничке и друге помоћне послове за потребе Одбора за жалбе 

обавља Одјељење за општу управу из састава Општинске управе. 



 
 

X 
1)  Одбор за жалбе подноси Скупштини Општине Фоча извјештај о свом раду. 
2)  Извјештај о раду Одбора за жалбе подноси се према указаној потреби, на 

захтјев Скупштине Општине Фоча или Начелника Општине Фоча, а најмање једном 
годишње.  
 

XI 
1)  Члановима Одбора за жалбе престаје мандат по истеку времена на који је 

Одбор за жалбе именован.  
2)  Члану Одбора за жалбе може престати мандат и прије истека времена на 

које је именован:  
-  у случају смрти, 
-  у случају подношења оставке у писаној форми, 
-  ако је у поступку избора прећутао или дао нетачне податке који су били од 

значаја за именовање у састав Одбора за жалбе, 
-  због неизвршавања, односно несавјесног или неблаговременог извршавања 

дужности и послова из дјелокруга надлежности Одбора за жалбе, 
- у случају потпуног губитка радне способности, даном правоснажности 

рјешења надлежног органа по предметном питању,  
-  ако правоснажном пресудом буде осуђен на безусловну казну затвора у 

трајању од најмање шест мјесеци.   
 

XII 
1) Након престанка мандата Одбора за жалбе или у случају да једном од 

чланова Одбора престане мандат прије истека времена на које је именован, 
Скупштина Општине Фоча, у складу са Законом, именује вршиоце дужности  
Одбора за жалбе у пуном саставу, односно вршиоца дужности члана Одбора за 
жалбе. 

2) Вршилац дужности члана Одбора за жалбе именује се на период до 
окончања поступка именовања Одбора за жалбе у пуном саставу, односно члана 
Одбора за жалбе, а најдуже за период до 90 дана. 

3)  Вршилац дужности члана Одбора за жалбе мора да испуњава опште услове 
за запошљавање у општинској управи и посебне услове за именовање, који су 
утврђени у тачки VII ове одлуке и Закону. 
 

XIII 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Одбора за 

жалбе Општинске управе Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча, број 
3/14). 
 

XIV 
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“.  
 
 
 
 
 
Број:  01-022-125/17                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Фоча, 28.12.2017. године                                                   СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                                                                           Изет  Спахић   
 


