РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ФОЧА
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ФОЧА
Ф О Ч А

ПРЕДМЕТ:Препорука Ранг листе
за избор
СкупштинеОпштине Фоча-доставља се

и

именовање

секретара

У прилогу Вам достављамо препоруку Ранг листе са комплетном
документацијом за избор и именовање секретара Скупштине Општине Фоча доставља се
Из приложене документације се види да је:
1. за секретара Скупштине Општине Фочаконкурисао је један кандидат и
то:Бранимир Радовић.
Пријава кандидата је благовремена и уз пријаву су достављена сва конкурсом тражена
документа.
Кандидатје позван на интервју на дан 20.04.2021. године у13:30 часова, након што га је
Комисија за избор на првој сједници ставила на Листу кандидата са ужим избором
обзиром да испуњава све конкурсом прописане услове у складу са важећим законским
прописима и исти се уредно одазвао на заказани интервју.
Препоруку Ранг листе Комисија је утврдила једногласно.
Комисија сматра да је у свом раду у потпуности испоштовала принципе и процедуре
утврђене важећим законским прописима, принцип јавности и транспарентности, да је
одлука документована, да је кандидат успјешно прошао отворену конкуренцију јавног
конкурса и да исти по својом квалитету одговара потреби регулисаног органа.
С поштовањем,
КОМИСИЈА
1. Радмил Марић _________________
2. Душан Бодирога _______________
3. Драган Ивановић ______________
4. Младен Матовић _______________
5. Рефик Киселица ______________
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На основу члана 12.тачка 1. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима
Републике
Српске(„Службени
гласник
Републике
Српске“,
бр.41/03),члана 81. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,бр.97/16),Комисија за
спровођење поступка јавног конкурса за избор и именовањесекретара
СкупштинеОпштине Фоча на 2. сједници одржаној дана 20.04.2021. године, предлаже

РАНГ ЛИСТУ
са најбољим кандидатима за избор и именовање
секретара СкупштинеОпштине Фоча

1. Бранимир Радовић, дипл.правник..............................50 бодова

КОМИСИЈА
1. Радмил Марић _________________
2. Душан Бодирога _______________
3. Драган Ивановић ______________
4. Младен Матовић _______________
5. Рефик Киселица ______________

