
На основу члана 39. став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 38. 

став 2. тачка 27) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 
8/17) и члана 42. став 1. и члана 43. ст. 1. и 7, а у вези члана 61. Пословника 
Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17), у 
предмету одлучивања о избору чланова сталног радног тијела Скупштине Општине 
Фоча у новом сазиву и мандату, Скупштина Општине Фоча, на Првој, 
конститутивној сједници, дана 13.1.2021. године,  д о н о с и  

 

 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О  ИЗБОРУ  ЧЛАНОВА   

КОМИСИЈЕ  ЗА  ИЗБОР  И  ИМЕНОВАЊЕ  
   

 

 

 

 

1.  Комисија за избор и именовање, као стално радно тијело Скупштине 
Општине Фоча, изабрана је у саставу:  

1)  Радмил  Марић, одборник, 
2)  Милан  Николић,  одборник, 
3)  Миливоје  Достић,  одборник, 
4)  Немања  Лазовић, одборник, 
5)  Гордан  Мастило,  одборник.  
2.  Избор чланова Комисије за избор и именовање врши се на период трајања 

мандата Скупштине Општине Фоча, која је извршила овај избор, у сазиву од 2020. до 
2024. године. 

3. Комисија за избор и именовање има предсједника и замјеника 
предсједника, које бирају изабрани чланови, на првој, конститутивној сједници овог 
радног тијела, из реда изабраних чланова, у складу са Пословником Скупштине 
Општине Фоча.  

4.  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Општине Фоча“. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

У члану 39. став 2. тачка 21) и члану 51. став 1. 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 оснивање, као и избор и разрјешење чланова сталних и повремених радних 
тијела. 

У члану 42. став 1. и члану 43. ст. 1. и 7. Пословника Скупштине Општине 
Фоча предвиђено је да састав сталних радних тијела, у правилу, одговара 
пропорционалној заступљености политичких субјеката и самосталних одборника 
који учествују у раду Скупштине Општине Фоча, које бира и разрјешава Скупштина 
Општине Фоча, на вријеме трајања мандата сазива Скупштине Општине Фоча који 
врши избор. 



У члану 61. Пословника Скупштине Општине Фоча предвиђен је дјелокруг 
рада, као и састав, структура и начин избора чланова Комисије за избор и 
именовање. 

На Првој, конститутивној сједници Скупштине Општине Фоча, која је 
одржана 13.1.2021. године, у предмету одлучивања о избору чланова Комисије за 
избор и именовање, као сталног радног тијела Скупштине Општине Фоча, у оквиру 
тачке 3. дневног реда, на приједлог Радног предсједништва, након обављених 
консултација са представницима политичких субјеката, у складу са чланом 89. став 
2. Пословника Скупштине Општине Фоча, извршен је избор чланова овог радног 
тијела. 

На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из члана 39. 

став 2. тачка 21) и члана 51. став 1. Закона о локалној самоуправи, члана 38. став 2. 
тачка 27) Статута Општине Фоча и члана 42. став 1, члана 43. ст. 1. и 7, а у вези 
члана 61. Пословника Скупштине Општине Фоча, као прописа који регулишу 
питање избора сталних радних тијела, у предмету одлучивања о избору чланова 
Комисије за избор и именовање, 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:  01-111-19/21                                                                    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ         
Фоча,  13.1.2021.  године                                                   РАДНОГ  ПРЕДСЈЕДНИШТА                                        
                                                                                                            Вељко  Марић  
 

 

 

 

 


