
На основу члана 2.4 став 1, члана 2.12 ст. 4. и 5. и члана 2.14 став 1. 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 7. тачка д), 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), сходно Одлуци о објављивању јавног огласа за 

избор и именовање једног члана Општинске изборне комисије Фоча, број: 01-022-

13/21 од 26.2.2021. године („Службени гласник Општине Фоча“, број 4/21), након 

спроведеног поступка по Јавном огласу за избор и именовање једног члана 

Општинске изборне комисије Фоча, број: 01-111-65/21 од 10.3.2021. године, у 

предмету одлучивања о именовању једног члана Општинске изборне комисије Фоча, 

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  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА   

ОПШТИНСКЕ  ИЗБОРНЕ  КОМИСИЈЕ  ФОЧА   

  

  

  

 

 

1.  БРАНИМИР  РАДОВИЋ, дипломирани правник, ЈМБ 1809963131531, 

именује се за члана Општинске изборне комисије Фоча. 

2.  Мандат именованог члана Општинске изборне комисије Фоча одређује се у 

трајању од седам година, који тече од дана давања сагласности Централне изборне 

комисије Босне и Херцеговине на именовање по овом рјешењу. 

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 

 

Општинска изборна комисија Фоча има пет чланова, који се, у складу са 

чланом 2.4 став 1. Изборног закона Босне и Херцеговине, именују на мандат у 

трајању од седам година. 

У члану 2.12 став 5. Изборног закона Босне и Херцеговине предвиђено је да 

чланове општинске изборне комисије именује скупштина општине, уз сагласност 

Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, на основу јавног огласа по 

процедури коју утврђује Централна изборна комисија Босне и Херцеговине 

посебним прописом. 

У члану 2.14 став 1. Изборног закона предвиђено је да је састав изборне 

комисије мултиетничан, тако да одражава заступљеност конститутивних народа, 

укључујући и остале, водећи рачуна о посљедњем попису становништва 

спроведеном на државном нивоу.  



У члану 7. тачка д) и 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 надлежни орган, цијенећи положај 

кандидата на ранг – листи, доноси одлуку о именовању чланова изборне комисије, 

односно 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 

из дјелокруга њене надлежности. 

По истеку мандата једном члану Општинске изборне комисије Фоча, 

Скупштина Општине Фоча је предузела одговарајуће радње и активности за 

разрјешење и 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, број: 01-022-13/21 од 26.2.2021. године, 

као и 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 („Службени гласник Општине Фоча, број 4/21). 

У реализацији наведене одлуке, Скупштина Општине Фоча је расписала Јавни 

оглас за избор и именовање једног члана Општинске изборне комисије Фоча, број: 

01-111-65/19 од 10.3.2021. године, који је објављен у огласном дијелу „Службеног 

гласника Републике Српске“ и дневних новина „Глас Српске“.  

У складу са пренијетим овлашћењима, конкурсна комисија је спровела 

поступак јавне конкуренције кандидата по Јавном огласу, на који су достављене три 

пријаве. Конкурсна комисија је извршила оцјену комплетности достављених пријава, 

састављање листе са избором пријављених кандидата који испуњавају критеријуме и 

услове Јавног огласа, интервју са кандидатима, након чега је утврдила Ранг листу 

кандидата за именовање једног члана Општинске изборне комисије Фоча, од 

20.4.2021. године, са два предложена кандидата, коју је доставила Скупштини 

Општине Фоча на надлежност и одлучивање.  

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

године, у оквиру тачке 14.2) дневног реда, разматрала питање избора и именовања 

једног члана Општинске изборне комисије Фоча.  

Поступајући у складу са препорукама Централне изборне комисије Босне и 

Херцеговине, полазећи од заступљености конститутивних народа према посљедњем 

попису становништва у Босни и Херцеговини, као и равноправе заступљености 

полова, након констатовања свих релевантних чињеница, као и изјашњавања 

Скупштине Општине Фоча о првом приједложеном кандидату са утврђене Ранг 

листе, Скупштина Општине Фоча је именовала Бранимира Радовића, дипломираног 

правника, из реда српског народа, за члана Општинске изборне комисије Фоча.  

На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из члана 2.4 

став 1, члана 2.12 ст. 4. и 5. и члана 2.14 став 1. Изборног закона Босне и 

Херцеговине, члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи, члана 7. 

тачка д) и 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 чланова општинске изборне комисије, као и 

законских и статутарних овлашћења и надлежности Скупштине Општине Фоча да 

врши именовање 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:  01-111-70/21                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 29.4.2021. године                                                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                                                         Срђан  Драшковић   

 

 

 

   

 

 

 

 

 


