
 

На основу члана 12. став 3. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 
41/03), члана 16. ст. 1. и 6. Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 70. став 2. Закона о туризму 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 45/17), члана 39. став 2. тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 

36/19 и 61/21) и члана 38. став 2. тачка 28) Статута Општине Фоча („Службени 
гласник Општине Фоча“, број 8/17), сходно Одлуци о расписивању јавног конкурса 
за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка 
организација Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 12/21), након 
спроведеног Поновног јавног конкурса за избор и именовање чланова управних 
одбора јавних установа чији је оснивач Општина Фоча, број: 01-111-113/21 од 23. 12. 

2021. године, у предмету одлучивања о именовању чланова Управног одбора Јавне 
установе Туристичка организација Општине Фоча, Скупштина Општине Фоча, на 
Дванаестој редовној сједници, дана 3. 3. 2022. године,  д о н о с и  

 

 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е   
О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА  УПРАВНОГ  ОДБОРА   

ЈАВНЕ  УСТАНОВЕ  ТУРИСТИЧКА  ОРГАНИЗАЦИЈА  ОПШТИНЕ  ФОЧА   
  

 

 

 

 

1. Именују се чланови Управног одбора Јавне установе Туристичка 
организација Општине Фоча у саставу: 

1)  РАДЕНКО  ЛАЗОВИЋ,  
2)  СЛОБОДАНКА  МАРКОВИЋ,  
3)  ОЛИВЕРА  СТОЈКОВИЋ.   
2. Именовање чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка 

организација Општине Фоча врши се на период трајања мандата од четири године.  
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 

   

Општина Фоча је, као јединица локалне самоуправе, оснивач Јавне установе 
Туристичка организација Општине Фоча.  

У члану 16. ст. 1. и 6. Закона о систему јавних служби предвиђено је да 
управни одбор установе именује и разрјешава оснивач, односно скупштина јединице 
локалне самоуправе, на приједлог начелника општине, након спроведеног поступка 
јавне конкуренције.  

У члану 70. став 2. Закона о туризму предвиђено је да мандат члановима 
органа управљања туристичким организацијама траје четири године, са могућношћу 
реизбора. 

 



У члану 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи и члану 38. став 2. 
тачка 28) Статута Општине Фоча предвиђена је надлежност скупштине јединице 
локалне самоуправе, односно Скупштине Општине Фоча да врши избор, именовање 
и разрјешење органа управљања јавних установа, у складу са законом.   

У члану 12. став 3. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске предвиђен је поступак коначног именовања на оглашене позиције 
након спроведеног интервјуа са кандидатима.  

Скупштина Општине Фоча је на Осмој редовној сједници, од 30. 9. 2021. 

године, донијела Одлуку о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 
чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча, 

којом је предвиђен поступак избора и именовање чланова Управног одбора Јавне 
установе Туристичка организација Општине Фоча, чији је оснивач Општина Фоча, у 
поступку јавне конкуренције.  

У складу са наведеном Одлуком, расписан је Поновни јавни конкурс за избор 
и именовање чланова управних одбора јавних установа чији је оснивач Општина 
Фоча, број: 01-111-113/21 од 23. 12. 2021. године, који је објављен у Огласима 

дневних новина „Глас Српске“ од 28. 12. 2021. године и Огласном дијелу 

„Службеног гласника Републике Српске“, број 120 од 30. 12. 2021. године.  
У складу са пренијетим овлашћењима, Комисија за избор је спровела 

поступак јавне конкуренције по Поновном јавном конкурсу, којом приликом је 
извршила оцјену благовремености и комплетности приспјелих пријава, састављање 
Листе кандидата са ужим избором који испуњавају услове Поновног јавног 
конкурса, обавила интервју са кандидатима, а затим утврдила Ранг листу са 
најбољим кандидатима за избор и именовање чланова управних одбора јавних 
установа чији је оснивач Општина Фоча, од 9. 2. 2022. године, као и Препоруку Ранг  

листе, од 9. 2. 2022. године, у складу са утврђеним критеријумима и условима, које је 
доставила на надлежност Начелнику Општине Фоча ради утврђивања коначног 
приједлога за именовање.  

На основу достављене документације, Начелник Општине Фоча је утврдио 
Приједлог за избор и именовање чланова управних одбора јавних установа чији је 
оснивач Општина Фоча, од 14. 2. 2022. године и предложио да се у састав Управног 
одбора Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча именују: Раденко 
Лазовић, Слободанка Марковић и Оливера Стојковић, који је достављен Скупштини 
Општине Фоча на надлежност и одлучивање.  

На Дванаестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 3. 3. 2022. 

године, у оквиру тачке 24.2) дневног реда, разматрано је питање избора и именовања 
чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча. 

Том приликом су констатоване све релевантне чињенице у вези оглашавања 
предметне позиције, спроведеног поступка отворене конкуренције, као и избора и 
именовања чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка организација 
Општине Фоча.  

На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из члана 12. 
став 3. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске, 
члана 16. ст 1. и 6. Закона о систему јавних служби, члана 70. став 2. Закона о 
туризму, члана 39. став 2. тачка 33) Закона о локалној самоуправи и члана 38. став 2. 
тачка 28) Статута Општине Фоча, као законских прописа који регулишу питања 
избора и именовања органа управљања јавних установа чији је оснивач јединица 
локалне самоуправе, као и статутарних овлашћења и надлежности Скупштине 
Општине Фоча да именује органе управљања у јавним установама чији је оснивач 
Општина Фоча, у предмету одлучивања о именовању чланова Управног одбора 
Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча, на приједлог Начелника 
Општине Фоча, одлучено је као у диспозитиву овог рјешења.  

 

 



 

Упутство  о  правном  лијеку    
 Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена жалба.  

Против овог рјешења може се покренути управни спор, тужбом, која се 
подноси Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана од дана достављања Рјешења. 
 

 

 

 

 

Број:  01-111-23/22                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 3. 3. 2022. године                                                       СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Срђан  Драшковић   
 

 

 

 

 


