
                                                                                                          ПРИЈЕДЛОГ 
 
На основу чл. 39. и 82. став (2) Закона о локалној самоуправи Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 155. став (3) 
Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 97/16) и члана 27. Статута града Зворник – 
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), Скупштина града Зворник 
на 15. редовној сједници одржаној 23. новембра 2022. године, донијела је 
                                                                                                                                    

ОДЛУКУ 
 о формирању комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање 

предсједника  и чланова одбора за жалбе  
                                                                  

I 
У  комисију за спровођење Јавног конкурса за избор и именовање предсједника и  чланова 
Одбора за жалбе именују се: 
 

1) Гордан Јовановић, дипломирани правник- предсједник комисије, 
2) Слађана Тијанић, дипломирани правник - члан комисије, 
3) Славиша Влачић, дипломирани економиста - члан комисије,  
4) Слађана Милић, дипломирани економиста - члан комисије, 
5) Илијаз Миралемовић, дипломирани журналиста - члан комисије. 

            
II 

Задатак  комисије из тачке I овe одлуке  је да обави улазни интервју са кандидатима, као и 
да изврши контролу испуњености услова у року од 30 дана од дана истека рока за 
пријављивање  кандидата. 
 

III 
Поступак именовања одбора мора се окончати у року од 30 дана од дана достављања 
приједлога комисије из тачке I овe одлуке  предсједнику Скупштине града. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у чл. 39. и 82. став (2) Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 155. став (3) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Српске'', број: 97/16) и члана 27. 
Статута града Зворник – пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17). 
 
Дана 17. новембра 2022. године истиче четворогодишњи мандат Одбору за жалбе. С 
обзиром да је за спровођење јавног конкурса за именовање чланова Одбора за жалбе 
потребно именовати 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, предлажем Скупштини да усвоји ову одлуку. 
 
 
                  ОБРАЂИВАЧ                                           ПРЕДЛАГАЧ 
СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 
                                                                                  
 


