
На основу члaна 39. став 2. тачка 2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 155. а у вези 
са чл. 154. и 156. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), члана 38. 

став 2. тачка 2) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 
8/17) и тачке III Одлуке о оснивању одбора за жалбе Општинске управе Општине 
Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 15/17), Скупштина Општине Фоча, 

на Тринаестој редовној сједници, дана 28. 4. 2022. године,  д о н о с и   
 

 

 

 

 

О Д Л У К У   
О  РАСПИСИВАЊУ  ЈАВНОГ  КОНКУРСА  ЗА  ИЗБОР   

И  ИМЕНОВАЊЕ  ЧЛАНОВА  ОДБОРА  ЗА  ЖАЛБЕ   
ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА   

 

 

 

 

 

I 

1)  Овом одлуком Скупштина Општине Фоча расписује јавни конкурс за 
избор и именовање чланова Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча. 

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

II 

1)  Одбор за жалбе Општинске управе Општине Фоча (у даљем тексту: Одбор  
за жалбе) има предсједника и два члана, које именује Скупштина Општине Фоча, 
након спроведеног јавног конкурса, на мандатни период у трајању од четири године, 

уз могућност поновног избора. 
2)  Одбор за жалбе је радно тијело које је самостално у свом раду, а обавља 

послове који су предвиђени Законом о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе.  
 

III 

1)  У састав Одбора за жалбе може бити именовано лице које испуњава опште 

услове за запошљавање у општинску управу, као и посебне услове за именовање, 

који су предвиђени Законом о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе.  
2)  Посебни услови за именовање Одбора за жалбе су:  
-  да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник 

или први циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 

ECTS бодова или еквивалент,  
-  да има најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања,  
-  да има положен стручни испит за рад у управи или положен правосудни 

испит и  

- доказани резултати рада на ранијим пословима и посједовање 
организационих способности.  



IV 

1) У састав Одбора за жалбе не могу се именовати лица запослена у 

општинској управи.  
2) Предсједник и чланови Одбора за жалбе немају статус службеника и 

намјештеника у општинској управи.  
3)  Предсједник и чланови Одбора за жалбе имају право на новчану накнаду 

за рад, чија висина се одређује посебном одлуком Скупштине Општине Фоча.  
 

V 

1)  Избор и именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе извршиће се 

у поступку јавне конкуренције пријављених кандидата, након извршеног 

оглашавања предметне позиције.  
2) Јавни конкурс за избор и именовање Одбора за жалбе објавиће се у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас Српске“.  

 

VI 

1)  Рок за подношење пријава на јавни конкурс траје 15 (петнаест) дана од 

дана објављивања јавног конкурса. 
2) У случају постојања различитих датума објављивања јавног конкурса у 

јавним гласилима из тачке V ове одлуке, рок за подношење пријава и затварање 

јавног конкурса рачуна се од дана посљедњег објављивања.  

 

VII 

1)  Поступак спровођења јавног конкурса извршиће Комисија за избор 
чланова Одбора за жалбе, коју именује Скупштина Општине Фоча, у саставу од пет 
чланова и одговарајућој структури, од којих су три члана са листе стручњака коју 
утврђује Скупштина Општине Фоча, а два члана су службеници који имају 
одговарајуће професионално искуство, 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 и утврђивање 
ранг – листе кандидата, са редослиједом кандидата и приједлогом за именовање.  

3)  Комисија за избор је дужна да поступак избора чланова Одбора за жалбе 
спроведе у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата на јавни 
конкурс и свој приједлог достави предсједнику Скупштине Општине Фоча.   

4)  Поступак именовања чланова Одбора за жалбе мора се окончати у року од 
30 дана од дана достављања приједлога Комисије за избор.  
 

VIII 

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

 

 

 

 

 

Број:  01-022-31/22                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 28. 4. 2022. године                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Срђан  Драшковић   
 


