
На основу члана 39. став 2. тачка 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. тачка 27) и члана 79. став 1. Статута Општине Фоча („Службени гласник 
Општине Фоча“, број 8/17), сходно Одлуци о расписивању јавног конкурса за избор 
и именовање начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију 
Општинске управе Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 3/22), 

након спроведеног Јавног конкурса за избор и именовање службеника на руководеће 
радно мјесто у Општинској управи Фоча, број: 02-014-64/22 од 17. 3. 2022. године, у 
предмету одлучивања о избору и именовању службеника на руководеће радно мјесто 
у Општинској управи Општине Фоча, Скупштина Општине Фоча, на Тринаестој 
редовној сједници, дана 28. 4. 2022. године,  д о н о с и   

 

 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
О  ИМЕНОВАЊУ  НАЧЕЛНИКА  ОДЈЕЉЕЊА  ЗА   

ИНСПЕКЦИЈСКЕ  ПОСЛОВЕ  И  КОМУНАЛНУ  ПОЛИЦИЈУ    
ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  

  

 

 

 

 

1.  ЗОРАН  КРУНИЋ, дипломирани инжињер пољопривреде, именује се за 
начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију из састава 
Општинске управе Општине Фоча. 

2. Именовање се врши на вријеме трајања мандата сазива Скупштине 
Општине Фоча која је извршила ово именовање. 

3.  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 чл. 50, 54. и 55. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе предвиђено је да скупштина јединице локалне 
самоуправе именује и разрјешава начелника одјељења или службе, након 
спроведеног јавног конкурса, према утврђеним посебним условима за именовање, на 
мандат који траје до краја мандата сазива скупштине који је извршио именовање. 

У члану 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи и члану 38. став 2. 
тачка 27) и члану 79. став 1. Статута Општине Фоча предвиђена је надлежност 
скупштине јединице локалне самоуправе, односно Скупштине Општине Фоча да 
врши именовање и разрјешење начелника одјељења или службе Општинске управе 
Општине Фоча, у складу са законом. 

На Дванаестој редовној сједници, од 3. 3. 2022. године, Скупштина Општине 
Фоча је донијела Одлуку о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 
начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију Општинске 
управе Општине Фоча, којом је предвиђен поступак избора и именовања начелника 
одјељења на упражњену позицију, путем јавног конкурса. 



У складу са овом одлуком, Начелник Општине Фоча је расписао Јавни 

конкурс за избор и именовање службеника на руководеће радно мјесто у 
Општинској управи Фоча, број: 02-014-64/22 од 17. 3. 2022. године, који је објављен 
у Огласима дневних новина „Глас Српске“ од 23. 3. 2022. године и Огласном дијелу 
„Службеног гласника Републике Српске“, број 27. од 30. 3. 2022. године. 

У складу са утврђеним овлашћењима, Начелник Општине Фоча је донио 
рјешење којим је именовао Комисију за спровођење поступка по Јавном конкурсу за 
избор и именовање службеника на руководеће радно мјесто у Општинској управи 
Фоча.  

Комисија за избор је, у складу са пренијетим овлашћењима за спровођење 
Јавног конкурса, извршила разматрање достављених пријава са аспекта 
благовремености, комплетности и испуњавања услова, саставила листу и обавила 
интервју са кандидатима који испуњавају услове Јавног конкурса, а затим утврдила 
Ранг листу за избор кандидата са најбољим кандидатима за избор и именовање 

начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију Општине Фоча, 

у складу са утврђеним критеријумима и условима за избор и именовање, која је 
достављена Начелнику Општине Фоча, а затим и Скупштини Општине Фоча на 
надлежност и одлучивање. 

На Тринаестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 28. 4. 2022. 

године, у оквиру тачке 13.2. дневног реда, разматрано је питање избора и именовања 

начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију. У току 
расправе разматран је извјештај Комисије за избор, од 20. 4. 2022. године, са Ранг – 

листом за избор кандидата и Препоруком Ранг листе, у којем је констатовано да се 
на Јавни конкурс за начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну 
полицију пријавио један кандидат, са благовременом пријавом и комплетном 
документацијом, који испуњава услове Јавног конкурса, са приједлогом да се на ову 
позицију именује Зоран Крунић, дипломирани инжињер пољопривреде, службеник 
Општинске управе Општине Фоча.  

На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из члана 39. 

став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи, чл. 50. и 54. и члана 55. став 1. 
Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 
и члана 38. став 2. тачка 27) и члана 79. став 1. Статута Општине Фоча, као 
законских прописа који регулишу питање именовања руководећих општинских 
службеника, као и статутарних овлашћења и надлежности Скупштине Општине 
Фоча у вези именовања и разрјешења, у складу са законом, у предмету одлучивања о 
именовању начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију 
Општинске управе 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:  01-111-27/22                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК                                                                      
Фоча, 28. 4. 2022. године                                                      СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Срђан  Драшковић  

 


