
ОПШТИНА  ФОЧА 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ФОЧА 

Секретар  Скупштине  Општине  Фоча  

 

Фоча, 8.2.2021. године  

 

 

 

 

 

И З В Ј Е Ш Т А Ј   

О  ПРЕСТАНКУ,  ДОДЈЕЛИ  И  ПРИХВАТАЊУ  МАНДАТА  ОДБОРНИКА   

У  СКУПШТИНИ  ОПШТИНЕ  ФОЧА   

  

 

 

 

Након одржавања Прве, конститутивне сједнице Скупштине Општине Фоча, 

два одборника Скупштине Општине Фоча поднијела су Централној изборној 

комисији Босне и Херцеговине Захтјев / приједлог за утврђивање престанка мандата, 

и то: 

1.  Вељко Марић, одборник Савеза независних социјалдемократа – СНСД – 

Милорад Додик, из личних разлога, од 15.1.2021. године и  

2.  Весна Рашевић, одборница Савеза независних социјалдемократа – СНСД – 

Милорад Додик, по основу избора на неспојиву функцију, од 15.1.2021. године. 

 

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је, у поступку одлучивања 

по захтјевима, донијела: 

1.  Одлуку о престанку мандата и додјели мандата сљедећем квалификованом 

кандидату, број: 06-1-07-81/21, од 21.01.2021. године, којом је:  

-  ВЕЉКУ  МАРИЋУ утврђен престанак мандата одборника у Скупштини 

Општине Фоча, са даном 15.01.2021. године,  

-  упражњени мандат додијељен МИРОСЛАВУ  АВДАЛОВИЋУ, сљедећем 

квалификованом кандидату са листе политичког субјекта: Савез независних 

социјалдемократа – СНСД – Милорад Додик, 

2.  Одлуку о престанку мандата и додјели мандата сљедећем квалификованом 

кандидату, број: 06-1-07-87/21, од 21.01.2021. године, којом је:  

-  ВЕСНИ  РАШЕВИЋ утврђен престанак мандата одборнице у Скупштини 

Општине Фоча, са даном 15.01.2021. године,  

- упражњени мандат додијељен ТАТЈАНИ ШИФОРИЈИ, сљедећем 

квалификованом кандидату са листе политичког субјекта: Савез независних 

социјалдемократа – СНСД – Милорад Додик. 

 

Мирослав Авдаловић и Татјана Шифорија су дана 25.1.2021. године 

Централној изборној комисији Босне и Херцеговине доставили појединачне Изјаве о 

прихватању / одбијању мандата, којим су прихватили додијељени мандат одборника 

у Скупштини Општине Фоча.  

 

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је Скупштини Општине 

Фоча доставила појединачна увјерења за Мирослава Авдаловића и Татјану 

Шифорију о додјели мандата одборника у Скупштини Општине Фоча као сљедећих 

кандидата са листе политичког субјекта: Савез независних социјалдемократа – 

СНСД – Милорад Додик. 



Извјештај је састављен на основу непосредног увида у сљедећу релевантну 

документацију која свједочи о неспорним чињеницама о додјели одборничких 

мандата у Скупштини Општине Фоча, коју чини: 

-  Захтјев / приједлог за утврђивање престанка мандата, Вељко Марић, од 

15.1.2021. године, 

-  Захтјев / приједлог за утврђивање престанка мандата, Весна Рашевић, од 

15.1.2021. године, 

-  Одлука о престанку мандата и додјели мандата сљедећем квалификованом 

кандидату, број: 06-1-07-81/21, од 21.01.2021. године,  

-  Одлука о престанку мандата и додјели мандата сљедећем квалификованом 

кандидату, број: 06-1-07-87/21, од 21.01.2021. године,  

-  Изјава о прихватању / одбијању мандата, Мирослав Авдаловић, од 

25.1.2021. године, 

-  Изјава о прихватању / одбијању мандата, Татјана Шифорија, од 25.1.2021. 

године, 

-  Увјерење (Авдаловић Мирослав), број: 06-1-07-1-81/21, од 27.01.2021. 

године, 

-  Увјерење (Шифорија Татјана), број: 06-1-07-1-87/21, од 27.01.2021. године.  
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