
На основу члана 155. став 3. Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 38. став 2. тачка 27) 
Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 41. 
став 3. Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, 

број 14/17), у предмету одлучивања о избору и именовању Комисије за спровођење 
јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за жалбе Општинске управе 
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  КОМИСИЈЕ  ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ   

ЈАВНОГ  КОНКУРСА  ЗА  ИЗБОР  И  ИМЕНОВАЊЕ  ЧЛАНОВА   
ОДБОРА  ЗА  ЖАЛБЕ  ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА   

 

 

 

 

 

1.  За спровођење јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за 
жалбе Општинске управе Општине Фоча именује се комисија у саставу: 

1)  Рада Крнојелац, предсједник, 

2)  Младен Матовић, члан, 

3)  Ранко Шаран, члан, 

4)  Љубиша Ивановић, члан, 

5)  Владимир Ивановић, члан.  
2.  Комисија за избор из тачке 1. овог рјешења је дужна да спроведе поступак 

за избор чланова Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча, под којим се 

подразумијева контрола испуњености услова из јавног конкурса и улазни интервју, у 

складу са одредбама Закона o службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 41/03), Одлуке о оснивању Одбора за жалбе 
Општинске управе Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17), 

Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за 
жалбе Општинске управе Општине Фоча, број: 01-022-31/22 од 28. 4. 2022. године, 
као и условима и критеријумима из јавног конкурса за избор и именовање чланова 
Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча.   

3.  Комисија за избор је дужна да сачини приједлог за именовање 
предсједника и чланова Одбора за жалбе и достави га предсједнику Скупштине 
Општине Фоча, у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата на 

јавни конкурс.  
4.  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 155. став 3. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе предвиђено је да скупштина јединице локалне 

самоуправе за спровођење јавног конкурса за избор Одбора за жалбе именује 

комисију од пет чланова, од којих су три члана са листе стручњака коју утврђује 
скупштина, а два члана су службеници који имају одговарајуће професионално 
искуство.  

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 јединице 
локалне самоуправе, односно Скупштине Општине Фоча да врши избор, именовање 

и разрјешење на позицијама у складу са законом.  
У члану 41. став 3. Пословника Скупштине Општине Фоча предвиђено је да 

за разматрање питања из своје надлежности Скупштина Општине Фоча може 
посебним актом оснивати повремена радна тијела, у којем ће одредити састав, 
структуру, дјелокруг рада, овлашћења у поступању, обавезу примјене одређених 
прописа, као и рокове за предузимање предвиђених послова, задатака и радњи.  

Комисија за избор и именовање, као стално радно тијело Скупштине 
Општине Фоча, је на својој Деветој сједници, од 26. 4. 2022. године, констатовала да 
мандат чланова Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча истиче 31. 5. 
2022. године, па је, у складу са законским одредбама, предложила да се именује 
Комисија за спровођење јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за 
жалбе, у саставу: Рада Крнојелац, као предсједник, а Младен Матовић, Ранко Шаран, 
Љубиша Ивановић и Владимир Ивановић, као чланови, у складу са законским 
одредбама о саставу и структури ове конкурсне комисије. 

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

године, у оквиру тачке 12. дневног реда разматрано је питање избора и именовања 
Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за 
жалбе Општинске управе Општине Фоча. Том приликом разматран је Извјештај 
Комисије за избор и именовање, број: 01-111-19-9/22 од 26. 4. 2022. године, са 
приједлогом да се именује конкурсна комисија према одговарајућој структури, а у 
саставу и својству који је наведен у Извјештају.  

На основу утврђеног чињеничног стања, у складу са одредбама из члана 155. 

став 3. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе, члана 39. став 2. тачка 21) Закона о локалној самоуправи, члана 38. став 
2. тачка 27) Статута Општине Фоча и члана 41. став 3. Пословника Скупштине 
Општине Фоча, као законских и статутарних овлашћења и надлежности Скупштине 
Општине Фоча да врши избор, именовање и разрјешење на позицијама у складу са 
законом, у предмету одлучивања о именовању Комисије за спровођење јавног 
конкурса за избор и именовање чланова Одбора за жалбе 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 објављивања у 
„Служберном гласнику Општине Фоча“.   

 

 

 

 

 

Број:  01-111-29/22                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК  
Фоча, 28. 4. 2022. године                                                     СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                                                       Срђан  Драшковић   


