
На основу члана 2.12 став 6. Изборног закона Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 

20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 

31/16 и 41/20), члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 9. став 1. Упутства о 

утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова 

изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени 

гласник Босне и Херцеговине“, бр. 29/18 и 36/19) и члана 38. став 2. тачка 27) 

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

одлучивања о разрјешењу члана Општинске изборне комисије Фоча по основу 

истека мандата, Скупштина Општине Фоча, на Петој редовној сједници, дана 

29.4.2021. године,  д о н о с и   

 

 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О  РАЗРЈЕШЕЊУ  ЧЛАНА  

ОПШТИНСКЕ  ИЗБОРНЕ  КОМИСИЈЕ  ФОЧА  

  

  

  

  

  

1.  БРАНИМИР  РАДОВИЋ, дипломирани правник, ЈМБ 1809963131531, 

разрјешава се дужности члана и предсједника Општинске изборне комисије Фоча, по 

основу истека мандата.  

2.  Сагласност на разрјешење из тачке 1. овог рјешења даје Централна изборна 

комисија Босне и Херцеговине. 

3. 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 2.12 став 6. Изборног закона Босне и Херцеговине предвиђено је да 

чланове општинске изборне комисије разрјешава скупштина општине, уз сагласност 

Централне изборне комисије Босне и Херцеговине.  

У члану 9. став 1. Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању и 

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

Херцеговини предвиђено је да мандат члана изборне комисије траје седам година и 

тече од дана давања сагласности Централне изборне комисије Босне и Херцеговине 

на одлуку о именовању члана изборне комисије донесену од стране надлежног 

органа. 

У члану 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи и члану 38. став 2. 

тачка 27) Статута Општине Фоча предвиђена је надлежност скупштине општине, 

односно Скупштине Општине Фоча за одлучивање о питањима избора и именовања, 

као и разрјешења лица из дјелокруга своје надлежности.  

Бранимир Радовић, дипломирани правник, именован је рјешењем Скупштине 

Општине Фоча, број: 01-111-28/13 од 30.5.2013. године, за члана Општинске изборне 

комисије Фоча, на мандатни период у трајању од седам година.  



На истој сједници, рјешењем Скупштине Општине Фоча, број: 01-111-29/13 

од 30.5.2013. године, Бранимир Радовић је именован за предсједника Општинске 

изборне комисије Фоча.  

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је Рјешењем, број: 06-1-07-

1-886/12 од 23.08.2012. године, дала сагласност за предметно именовање. 

Скупштина Општине Фоча је предузела одговарајуће радње и активности да 

се Бранимир Радовић разријеши дужности члана и предсједника Општинске изборне 

комисије Фоча по основу истека мандата, чиме се стварају услови за избор и 

именовање члана Општинске изборне комисије Фоча у новом мандату, након 

претходно спроведеног поступка оглашавања предметне позиције.    

Скупштина Општине Фоча је, на Трећој редовној сједници, дана 26.2.2021. 

године, донијела Одлуку о објављивању јавног огласа за избор и именовање једног 

члана Општинске изборне комисије Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 

4/21). На истој сједници, Скупштина Општине Фоча је донијела Рјешење о 

именовању Комисије за спровођење јавног огласа за избор и именовање једног члана 

Општинске изборне комисије Фоча, број: 01-111-61/21 од 26.2.2021. године.  

Комисија за избор и именовање је у свом Извјештају, број: 01-111-19-4/21 од 

27.4.2021. године, констатовала чињеницу да су спроведене потребне радње и 

активности на оглашавању предметне позиције, као и да је конкурсна комисија 

спровела процедуру избора кандидата по јавном огласу, с приједлогом да се 

Бранимир Радовић разријеши дужности члана и предсједника Општинске изборне 

комисије Фоча, који је достављен Скупштини Општине Фоча на надлежност и 

одлучивање. 

Скупштина Општине Фоча је на Петој редовној сједници, дана 29.4.2021. 

године, у оквиру тачке 14.1) дневног реда, разматрала питање разрјешења једног 

члана Општинске изборне комисије Фоча по основу истека мандата.     

Након констатовања свих релевантних чињеница о истеку мандата, на основу 

члана 2.12 став 6. Изборног закона Босне и Херцеговине, члана 39. став 2. тачка 21) 

Закона о локалној самоуправи, члана 9. став 1. Упутства о утврђивању 

квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије 

основне изборне јединице у Босни и Херцеговини и члана 38. став 2. тачка 27) 

Статута Општине Фоча, као прописа који регулишу питања избора и именовања, 

односно разрјешења чланова општинске изборне комисије, као и законских и 

статутарних овлашћења и надлежности Скупштине Општине Фоча да именује и 

разрјешава лица у органима, установама и радним тијелима из дјелокруга своје 

надлежности, одлучено је као у диспозитиву овог рјешења. 

 

Упутство  о  правном  лијеку  

Против овог рјешења није дозвољена жалба.  

Ово рјешење постаје коначно давањем сагласности од стране Централне 

изборне комисије Босне и Херцеговине.  

 

 

 

 

 

Број:  01-111-69/21                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 29.4.2021. године                                                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                                                         Срђан  Драшковић   

 

 


