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-Комисија за избор- 

 

Датум: 14.04.2021. године 

                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

                              Ф  О  Ч  А 

 

ПРЕДМЕТ:Препорука Ранг листе за избор и именовање начелника одјељења  

                     Општинске управе Општине Фоча -доставља се 

 

           У прилогу Вам достављамо препоруку Ранг листе са комплетном 

документацијом за избор и именовање начелника одјељења Општинске управе 

Општине Фоча. 

 

          Из приложене документације се види да су: 

1. за начелника Одјељења за општу управу конкурисао је један кандидат и то: 

Вуковић Виде. 

2. за  начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности пријаву је 

поднио један кандидат: Оливера Елез. 

3. за начелника Одјељења за финансије пријаву је поднио један кандидат: 

Драган Ивановић. 

4. за начелника Одјељења за просторно уређење,стамбено-комуналне послове  

пријаву су поднијела два кандидата: Поповић Ранко и Радовић Бранка. 

5. за начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију  

пријаву је поднио један кандидат: Пиповић Младен. 

 

          Пријаве кандидата су благовремене и уз пријаве су достављена сва конкурсом 

тражена документа. 

          Наведени кандидати су позвани на интервју на дан  14.04.2021. године у времену 

од 11,00 до 13,30 часова, након што их је Комисија за избор на првој сједници ставила 

на Листу кандидата са ужим избором обзиром да испуњавају све конкурсом прописане 

услове у складу са важећим законским прописима и исти су се уредно одазвали 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 свака одлука документована, да су кандидати по утврђеном 

редослиједу најуспјешније прошли отворену конкуренцију јавног конкурса и да исти по 

својим квалитетима одговарају потреби регулисаног органа. 

 

          С поштовањем, 

 

                                                                         К о м и с и ј а, 

                                                                         1.Драгица Кулић  ____________ 

                                                                         2.Амир Чаушевић____________ 

                                                                         3.Радмила Чајевић  _____________ 

                                                                         4. Горан Ђуковић  ____________ 

                                                                         5. Станоје Беговић   ___________ 
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Датум:14.04.2021. године 

 

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 именовање начелника одјељења Општинске управе 

Општине Фоча на 2. сједници одржаној дана 14.04.2021. године, предлаже 

 

Р А Н Г  Л И С Т У 

са најбољим кандидатима за избор и именовање 

начелника одјељења Општинске управе општине Фоча 

 

 

I. Начелник Одјељења за општу управу : 

1. Виде Вуковић, дипл.правник.............................. 49 бодова 

 

 

II. Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности:  

1. Оливера Елез, дипл.грађевински инжењер ....................... 49 бодова 

 

III. Начелник Одјељења за финансије : 

1. Драган Ивановић, дипл.економист .......................... 49 бодова 

 

      IV.Начелника Одјељења за просторно уређење,стамбено-комуналне послове: 

1. Ранко Поповић, дипл.инжењер архитектуре ..................... 49 бодова 

2. Бранка Радовић, специјалиста струковни инжењер грађевинарства... 43 бода 

 

V. Начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију : 

1. Младен Пиповић, дипл. инжењер пољопривреде..................... 47 бодова 

 

                                                                                                                     

                                                                               К о м и с и ј а, 

                                                                               1.Драгица Кулић  ____________ 

                                                                               2.Амир Чаушевић____________ 

                                                                               3.Радмила Чајевић  _____________ 

                                                                               4. Горан Ђуковић ____________ 

                                                                               5. Станоје Беговић   ___________ 
 


