
 

На основу члана 39. став 2. т. 2) и 21) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 50. и 54. и 
члана 55. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 38. 

став 2. т. 2) и 27) и члана 79. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине 
Фоча“, број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на Дванаестој редовној сједници, дана 
3. 3. 2022. године,  д о н о с и   
 

 

 

 

 

О Д Л У К У   
О  РАСПИСИВАЊУ  ЈАВНОГ  КОНКУРСА   

ЗА  ИЗБОР  И  ИМЕНОВАЊЕ  НАЧЕЛНИКА  ОДЈЕЉЕЊА   
ЗА  ИНСПЕКЦИЈСКЕ  ПОСЛОВЕ  И  КОМУНАЛНУ  ПОЛИЦИЈУ  

ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  
 

 

 

 

 

I 

1)  Овом одлуком Скупштина Општине Фоча одређује расписивање јавног 
конкурса за избор и именовање начелника Одјељења за инспекцијске послове и 
комуналну полицију Општинске управе Општине Фоча. 

2)  Овом одлуком утврђују се елементи за спровођење јавног конкурса, као 
што су: процедура, начин, услови, критеријуми и други услови и елементи за избор и 
именовање и спровођење изборног поступка, у поступку оглашавања упражњене 
позиције. 

 

II 

Начелник Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију је 
руководећи службеник Општинске управе Општине Фоча (у даљем тексту: начелник 
Одјељења), који врши послове и дужности из оквира утврђених овлашћења и 
надлежности, у складу са Законом о локалној самоуправи, Законом о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, Статутом Општине 
Фоча, Пословником Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 
Фоча“, број 14/17) и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста у Општинској управи Општине Фоча („Службени гласник Општине 
Фоча“, бр. 16/17, 3/18, 10/18, 3/19, 7/19, 3/21, 8/21 и 2/22).  
 

III 

Општи услови за запошљавање у Општинској управи Општине Фоча и 
посебни услови и критеријуми за избор и именовање начелника Одјељења, као 
руководећег општинског службеника, утврђени су у:  

-  Закону о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе и  
-  Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 

Општинској управи Општине Фоча.  
 

 



IV 

1)  Избор и именовање начелника Одјељења извршиће се након извршеног 

оглашавања упражњене позиције и спроведеног јавног конкурса у поступку отворене 
конкуренције. 

2)  Јавни конкурс за избор и именовање начелника Одјељења објавиће се у 
„Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас Српске“.  

 

V 

1)  Рок за подношење пријава на јавни конкурс траје 15 (петнаесет) дана од 
дана објављивања јавног конкурса.  

2)  У случају постојања различитих датума објављивања јавног конкурса у 
јавним гласилима из тачке IV ове одлуке, рок за подношење пријава и затварање 

јавног конкурса рачуна се од дана посљедњег објављивања.  

 

VI 

1)  Поступак спровођења јавног конкурса извршиће конкурсна комисија, коју 
именује Начелник Општине Фоча, у саставу и структури у складу са условима који 
су предвиђени Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе.  

2)  Под спровођењем јавног конкурса подразумијева се:  
-  контрола и оцјена благовремености и комплетности достављених пријава 

кандидата,  

-  контрола и оцјена испуњавања утврђених општих и посебних услова,  
-  састављање листе кандидата који испуњавају услове јавног конкурса, 
-  улазни интервју са кандидатима, 

-  спровођење изборног поступка и утврђивање ранг – листе кандидата, према 
редослиједу кандидата с приједлогом за именовање, на начин и у поступку који је 
предвиђен одредбама Закона о службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе. 

3) Конкурсна комисија је дужна да поступак за избор руководећих 
општинских службеника спроведе у року од 30 дана од дана истека рока за 
пријављивање кандидата на јавни конкурс.  
 

VII 

1)  Начелника Одјељења именује Скупштина Општине Фоча, у року од 30 
дана од дана достављања приједлога за именовање. 

2)  Именовање начелника Одјељења врши се на период до краја мандата 
сазива Скупштине Општине Фоча који врши ово именовање. 
 

VIII 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Фоча“.  

 

 

 

 

 

Број:  01-022-17/22                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 3. 2. 2022. године                                                       СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Срђан  Драшковић    

 

 


