
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 11. 

Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број 20/12), члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута Општине Фоча 

(„Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), у предмету одлучивања о 

именовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања у располагању 

непокретностима у својини Општине Фоча, Скупштина Општине Фоча, на Трећој 

редовној сједници, дана 26.2.2021. године,  д о н о с и  

 

 

 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е   

О  ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ  ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ  ПОСТУПКА   

ЈАВНОГ  НАДМЕТАЊА  У  РАСПОЛАГАЊУ  НЕПОКРЕТНОСТИМА   

У  СВОЈИНИ  ОПШТИНЕ  ФОЧА   

 

 

 

 

 

1.  Именује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања у 

располагању непокретностима у својини Општине Фоча у саставу: 

1)  БРАНИМИР  РАДОВИЋ,  предсједник, 

2)  ДРАГИЦА  КУЛИЋ,  члан, 

3)  ВИДЕ  ВУКОВИЋ,  члан. 

 

2.  Чланови Комисије из тачке 1. овог рјешења имају своје замјенике, а то су: 

1)  СРЕТЕН  МИХАЈЛОВИЋ,  замјеник предсједника, 

2)  МИЛЕНКА  ПЛЕМИЋ,  замјеник члана, 

3)  РАДА  КРНОЈЕЛАЦ,  замјеник члана. 

 

3.  Задатак Комисије је да спроводи поступак јавног надметања – лицитације 

за продају, односно оптерећење правом грађења непокретности у својини Општине 

Фоча, у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), односно прописима који 

регулишу питања у вези спровођења поступка јавног надметања у располагању 

непокретностима у својини јединице локалне самоуправе.  

 

4.  Ступањем на снагу овог рјешења ставља се ван снаге Рјешење о 

именовању  Комисије за спровођење јавног надметања за продају, односно 

оптерећење правом грађења непокретности у својини Општине Фоча, број: 01-111-

38/13, од 30.09.2013. године („Службени гласник Општине Фоча“, број 10/13). 

 

5.  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 11. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

предвиђено је да поступак лицитације спроводи комисија за спровођење јавног 

надметања, коју именује скупштина јединице локалне самоуправе.  

У члану 39. став 2. тачка 21) и члану 51. став 1. Закона о локалној самоуправи 

и члану 38. став 2. тачка 27) и члану 60. 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, 

као и оснивање и именовање радних тијела.  

На Трећој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је одржана 

26.2.2021. године, у оквиру тачке 21. дневног реда, разматрано је питање именовања 

Комисије за спровођење поступка јавног надметања у располагању непокретностима 

у својини Општине Фоча. Том приликом разматран је приједлог Комисије за избор и 

именовање, број: 01-111-19/2, од 9.2.2021. године, у вези састава, структуре и 

својства предложених чланова овог радног тијела. 

Након окончане расправе, 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 11. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе и 

члана 38. став 2. тачка 27) и члана 60. Статута Општине Фоча, као прописа који 

регулишу питање формирања и именовања чланова радних тијела, у предмету 

одлучивања о именовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања у 

располагању непокретностима у својини Општине Фоча, на приједлог Комисије за 

избор и именовање, именована је комисија у саставу и на начин 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 објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.   

 

 

 

 

 

Број:  01-111-62/21                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 26.2.2021. године                                                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                                                         Срђан  Драшковић   

 

 

 


