
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ФОЧА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Ф  О  Ч  А 
-Комисија за спровођење поступка 
по Јавном огласу - 
 
Датум: 20.04.2021. године 

 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ФОЧА 
Ф  О  Ч  А 
 
 
ПРЕДМЕТ: Препорука Ранг листе зa именовање једног члана Општинске изборне  
                    комисије Фоча, доставља се 
 
  У прилогу Вам достављамо препоруку Ранг листе са комплетном документацијом 
за именовање једног члана Општинске изборне комисије Фоча. 
 

Из приложене документације се види да су за позицију члана Општинске изборне 
комисије Фоча конкурисала 3 кандидата и то:  
1. Рада Крнојелац 
2. Бранимир Радовић 
3. Владимир Кулић 
 Након прегледа пристиглих пријава комисија је констатовала да су пријаве 
кандидата благовремене и комплетне. 
  
            Комисија је након анализе приложене докумантације за кандидате Раду Крнојелац, 
Бранимира Радовића и Владимира Кулића констатовала да је иста комплетна и да 
кандидати испуњавају услове Јавног огласа за именовање једног члана изборне комисије, 
те сходно томе  позвала је именоване на интервју, у уторак 20.04.2021. године са 
заказаним термином у 11,00 сати и на исти су се уредно одазвали Рада Крнојелац и 
Бранимир Радовић, док се Владимир Кулић није одазвао позиву за интервју, иако је 
уредно позван.  Након обављеног интервјуа са кандидатом у складу са утврђеним 
критеријумима и мјерилима за избор кандидата и оцјене понуђених одговора, Комисија је 
оцијенила да оба кандидата који су приступили на интервју  познају законом прописане 
процедуре за провођење избора као и надлежности ОИК-а, те једногласно утврдила 
препоруку ранг листе из које се види да је Бранимир Радовић први  кандидат на ранг 
листи са укупно 25 бодова.  
 Прилог: Ранг листа 
 
          С поштовањем,                                               КОМИСИЈА 
                                                                                                                       

1. Виде Вуковић  _________________________ 
                        

2. Душанка Станковић ____________________ 
 

3. Младен Матовић _________________________ 
 

4. Бојан Паприца ____________________________ 
 

5. Рефик Киселица___________________________ 
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На основу члана 7. тачка ц) Упутства о утврђивању квалификација, броја, 

именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне изборне јединице у 

Босни и Херцеговини – Пречишћени текст („Службени гласник БиХ“, број 29/18 и 36/19), 

Комисија за спровођење поступка по јавном огласу за избор и  именовање једног 

члана Општинске изборне комисије Фоча на 2. сједници одржаној дана 20.04.2021. 

године, предлаже 

Р А Н Г  Л И С Т У 
кандидата за именовање једног члана 

Општинске изборне комисије Фоча 
 
 
 

1. Бранимир Радовић, дипл.правник    25 бодова 

2. Рада Крнојелац, дипл.правник    24 бода 

                                                                                                                    

                                                                                                 КОМИСИЈА:                                                                                                                         
                                                                                                                       

1. Виде Вуковић     ________________________ 
                        

2. Душанка Станковић ___________________ 
 

3. Младен Матовић   ______________________ 
 

4. Бојан Паприца___________________________       
                                                                                     

5. Рефик Киселица_________________________ 

 
 

                                                                                                
                                                                                     


