
З А П И С Н И К   

са  Прве  –  конститутивне  сједнице  Скупштине  Oпштине  Фоча,  
у  мандату  2020 – 2024.  године,  од  13. 1. 2021. године   

  

  

 

 

 

Првa  –  конститутивна сједница Скупштине Oпштине Фоча, у новом сазиву и 
мандату 2020 – 2024. године, одржана је у сриједу, дана 13. јануара 2021. године, у 
сали Градског народног позоришта Фоча, у Фочи, са почетком у 10,00 часова. 

 

Првом, конститутивном сједницом, до избора Радног предсједништва, 
предсједавао је Изет Спахић, предсједник Скупштине Општине Фоча из претходног 
сазива.  

 

Сједници је присуствовало 25 одборника. 
 

Поред одборника, конститутивној сједници су присуствовали и: 
-  Милан Вукадиновић, начелник Општине Фоча, са сарадницима, 
-  Споменко Стојановић, посланик у Народној скупштини Републике Српске,  

као и представници организација и удружења, као што су: 
-  Борачка организација општине Фоча,  
-  Удружење ратних војних инвалида општине Фоча, 
-  Удружење пензионера општине Фоча, 
-  средства јавног информисања. 
 

Предсједавајући Скупштине, Изет Спахић је истакао да је ова сједница 
Скупштине заказана у складу са Законом о локалној самоуправи и Пословником 
Скупштине, а то је у року од 30 дана по објављивању коначних резултата избора од 
стране Централне изборне комисије Босне и Херцеговине.  

Он је подсјетио да је, као предсједник Скупштине из претходног сазива, у 
складу са Пословником Скупштине, у року од 10 дана од дана објављивања и 
потврђивања коначих резултата Локалних избора, односно дана 28.12.2020. године 
заказао и одржао састанак са представницима политичких субјеката који су освојили 
одборничке мандате у новом сазиву Скупштине, а у вези сазивања и одржавања 
Прве – конститутивне сједнице Скупштине. На овом састанку је усаглашено да се 
ова сједница Скупштине одржи 13.1.2021. године, у сали Градског народног 
позоришта у Фочи. 

Он је образложио да су одборницима, уз позив за одржавање конститутивне 
сједнице, достављени сљедећи материјали: 

-  Статут Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/14), 
-  Пословник Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 

Фоча“, број 14/17), 

- Етички кодекс за изабране представнике – одборнике у Скупштини 
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 9/05), 

-  образац изјаве о прихватању Етичког кодекса,  
-  текст свечане заклетве,  

-  образац потврде о пријему увјерења  о додјели мандата одборника, 
-  образац изјаве о прихватању мандата одборника,  
- Одлука о новчаној накнади одборницима и члановима радних тијела 

Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, бр. 4/17), 
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-  Одлука о одборничкој легитимацији Скупштине Општине Фоча 
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 12/09). 

Он је подсјетио да је одборницима, пред почетак ове сједнице, достављен  
Извјештај о избору, додјели и прихватању мандата одборника у Скупштини 
Општине Фоча, који је сачинио секретар Скупштине, који је истовремено и 
предсједник Општинске изборне комисије Фоча. 

Он је образложио да се данашња сједница Скупштине одржава у сали 
Градског народног позоришта Фоча, што је договорено од стране политичких 
субјеката и у складу је са упутама надлежног епидемиолога, који је члан 
Општинског кризног штаба, па је апеловао на све присутне у сали да у току рада 
Скупштине користе заштитне маске и држе прописану физичку дистанцу. 

Он је позвао секретара Скупштине Бранимира Радовића да поднесе Извјештај 
о избору, додјели и прихватању мандата одборника у Скупштини Општине Фоча. 

 

Бранимир  Радовић, секретар Скупштине је изложио Извјештај о избору, 
додјели и прихватању мандата одборника у Скупштини Општине Фоча. 

Он је образложио да се Извјештај подноси у складу са чланом 84. Пословника 
Скупштине. 

Он је констатовао да су Локални избори одржани 15.11.2020. године, да су 
резултати Локалних избора за све нивое власти у Босни и Херцеговини, па тако и за 
Општину Фоча, објављени дана 5.12.2020. године, а да су резултати Локалних 
избора потврђени дана 15.12.2020. године одлуком Централне изборне комисије 
Босне и Херцеговине. 

Увјерења о додјели мандата одборницима Скупштине преузета су директно 
од стране Централне изборне комисије БиХ, дана 22.12.2020. године, а подијељена 
одборницима Скупштине 23.12.2020. године, уз пратеће материјале. 

Он је образложио да сазив Скупштине у мандату 2020 – 2024. године чини 
девет политичких субјеката. Састав Скупштине Општине Фоча, која према изборним 
прописима и Статуту Општине Фоча има 25 одборника, у новом сазиву и мандату 
2020 – 2024. године чини девет политичких субјеката, односно одборници који су 
освојили мандате и који политички дјелују у саставу сљедећих политичких 
субјеката. 

1.  Савез независних социјалдемократа – СНСД – Милорад Додик је освојио 
укупно 2.938 гласова и осам мандата одборника: Павловић Дејан, Марић Вељко, 
Рашевић Весна, Марић Радмил, Бојат Миомир, Вуковић Никола, Милић Милош и 
Николић Милан. 

2.  СДС – Српска демократска странка је освојила 1.502 гласа и четири 
мандата одборника: Достић Миливоје, Бодирога Душан, Бодирога Огњен и Кунарац 
Предраг.  

3. Демократски савез – ДЕМОС је освојио 1.151 глас и три мандата 
одборника: Стојановић Споменко, Лазовић Немања и Драшковић Срђан. 

4.  ДНС – Демократски народни савез је освојио 903 гласа и три мандата 
одборника: Ивановић Крсто, Мастило Гордан и Костић Милорад.  

5.  СПС – Социјалистичка партија Српске – „Будућност Српске“ је освојила 
651 глас и два мандата одборника: Елез Петар и Голијанин Снежана. 

6.   Социјалистичка партија је освојила 594 гласа и два мандата одборника: 
Костовић Благојевић Слађана и Дракул Сања. 

7.  Уједињена Српска је освојила 455 гласова и један мандат одборника: 
Матовић Мирослав. 

8. Народни демократски покрет је освојио 393 гласа и један мандат 
одборника: Елез Оливера. 

9.  СДА  –  Странка демократске акције је освојила 390 гласова и један мандат 
одборника: Спахић Изет. 
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Од изабраних одборника, 23 одборника су прихватила мандат. 
Два одборника: Споменко Стојановић, одборник Демократског савеза – 

ДЕМОС и Оливера Елез, одборница Народног демократског покрета нису 
прихватили мандат, па је Централна изборна комисија БиХ спровела поступак 
додјеле замјенског мандата са листе ових политичких субјеката, који је додијељен 
најбоље квалификованом кандидату, а то су: Сребренко Кунарац и Драгослав 

Станојевић. 
Он је образложио да је одборник Вељко Марић поднио захтјев којим се 

одриче свог мандата одборника Скупштине, дана 7.12.2020. године, у просторијама и 
уз асистенцију особља Централне изборне комисије БиХ, али је у поступку 
одлучивања о захтјеву оцијењено да је овај захтјев преурањен јер је поднијет након 
објављивања резултата Локалних избора, али прије потврђивања коначних 
резултата, па је захтјев одбијен и сматра се као да није ни поднесен. 

Он је образложио да постоји потреба да се о предметном Извјештају 
Скупштина изјасни у форми закључка, који ће бити објављен у „Службеном 
гласнику Општине Фоча“. 

Он је навео да су, у складу са изборним прописима и Законом о локалној 
самоуправи, изабрани одборници стекли статус одборника Скупштине даном 
прихватања мандата, као и да, у складу са Пословником Скупштине, постоји обавеза 
заједничког полагања свечане заклетве. 

Он је истакао да сви заинтересовани одборници могу остварити увид у 
пратећу документацију, која је наведена у Извјештају, као и да могу истаћи приговор 
у вези додјеле мандата одборницима Скупштине. 

 

Предсједавајући  Скупштине Изет  Спахић је отворио расправу о Извјештају. 
 

За дискусију није било пријављених. 
Предсједавајући Скупштине је Извјештај ставио на гласање. 
Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча 

једногласно („за“ је гласало 25 одборника), донијела  

 

З а к љ у ч а к  

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о избору, додјели и прихватању 
мандата одборника у Скупштини општине Фоча. 

 

Предсједавајући Скупштине Изет  Спахић је прогласио пуноважним састав 
Скупштине Општине Фоча за мандатни период 2020 – 2024. године. 

Он је затражио од одборника да заједно положе свечану заклетву, чији текст 
је читао. 

Након заједничког полагања свечане заклетве, он је затражио од одборника да 
по један примјерак изјаве о свечаној заклетви и прихватању Етичког кодекса 
својеручно потпишу и предају секретару Скупштине.  

 

Предсједавајући Скупштине Изет Спахић је позвао новоизабраног 

Начелника Општине Фоча, Милана Вукадиновића да пред Скупштином положи 
свечану заклетву.   

Милан Вукадиновић, начелник Општине Фоча је положио свечану заклетву 
на изборну функцију.   

Он је новоизабраним одборницима честитао на избору и захвалио се свим 
суграђанима Општине који су му указали повјерење, уз наду да ће у свом 
четворогодишњем мандату успјети да оправда дато повјерење и да ће заједно са 
изабраним одборницима Скупштине, и позиције и опозиције, успјети трасирати пут 
Општине Фоча ка напретку. 
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Он је упутио позив свим одборницима Скупштине да су им широм отворена 
врата за све конструктивне приједлоге који ће унаприједити живот свих грађана 
Општине. 

 

Предсједавајући Скупштине Изет  Спахић је прочитао приједлог дневног 
реда, који је наведен у позиву за одржавање ове сједнице. 

Он је образложио да је приједлог дневног реда састављен у складу са чланом 
83. Пословника Скупштине. 

 

За дискусију није било пријављених. 
 

Предсједавајући Скупштине је приједлог дневног реда ставио на гласање. 
Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 

једногласно („за“ је гласало 25 одборника), усвојила сљедећи  
 

ДНЕВНИ  РЕД 

  

1.  Избор Радног предсједништва, 
2.  Разрјешење чланова сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча: 
       1)  Комисија за избор и именовање,       

       2)  Комисија за статутарна питања и прописе,  

       3)  Комисија за буџет и финансије,       

       4)  Комисија за мјесне заједнице,     

       5)  Комисија за заштиту околине, културног и природног насљеђа,      

       6)  Комисија за награде и признања,       

       7)  Комисија за вјерска питања,      

       8)  Комисија за питања младих,    

       9)  Комисија за праћење статуса пензионера,  

     10)  Одбор за Кодекс понашања,        

     11)  Одбор за друштвени надзор и представке,   

     12)  Одбор за равноправност полова,    

     13)  Одбор за регионалну и међународну сарадњу,   

     14)  Одбор за здравље,  
     15)  Савјет за спорт,     

     16)  Савјет за културу,    

     17)  Савјет потрошача,  
3.  Избор чланова Комисије за избор и именовање, 

4.  Разрјешење функционера Општине Фоча:  

     1)  Предсједник Скупштине Општине Фоча,  
     2)  Потпредсједник Скупштине Општине Фоча, 
     3)  Замјеник Начелника Општине Фоча,  
5.  Избор предсједника Скупштине Општине Фоча, 
6.  Избор потпредсједника Скупштине Општине Фоча, 
7.  Избор замјеника Начелника Општине Фоча, 
8. Разрјешење службеника на руководећим радним мјестима Општинске 

управе Општине Фоча:  
      1)  Секретар Скупштине Општине Фоча, 
      2)  Начелник Одјељења за општу управу,  
      3)  Начелник Одјељења за финансије, 
      4)  Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, 
      5) Начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне           

послове,  
      6)  Начелник Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију, 
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9.  Избор и именовање вршиоца дужности секретара Скупштине Општине  
Фоча,  

10.  Избор и именовање вршилаца дужности начелника одјељења из састава 
Општинске управе Општине Фоча: 

       1)  Вршилац дужности начелника Одјељења за општу управу, 
       2)  Вршилац дужности начелника Одјељења за финансије, 
       3) Вршилац дужности начелника Одјељења за привреду и друштвене     

дјелатности, 
       4) Вршилац дужности начелника Одјељења за просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове, 
       5)  Вршилац дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове и 

комуналну полицију, 
11.  Именовање Комисије за примопредају дужности између функционера 

Општине Фоча:  
       1)  Комисија за примопредају дужности између предсједника Скупштине 

Општине Фоча, 
       2)  Комисија за примопредају дужности између Начелника Општине Фоча 

или службеника на руководећим радним мјестима у Општинској управи Општине 
Фоча, 

12.  Текућа питања.   
  

  

АД – 1.  Избор  Радног  предсједништва  

 

Прије преласка на рад према усвојеном дневном реду, предсједавајући 
Скупштине Изет  Спахић је упознао одборнике са писаним обавјештењем 
одборника Крста Ивановића, којим је он обавијестио Скупштину да је иступио из 
политичког субјекта Демократски народни савез и да ће у наредном периоду у раду 
Скупштине наступати као самостални одборник, уз подршку предложених аката 
Начелника Општине Фоча и рада скупштинске већине. 

 

Бранимир  Радовић, секретар Скупштине је дао уводно образложење у вези 
избора Радног предсједништва. Он је истакао да је ово питање регулисано чланом 
44. став 4. Закона о локалној самоуоправи и чланом 50. став 1. Статута Општине 
Фоча, према којим Радно предсједништво чине три одборника из новог сазива 
Скупштине и то најстарији одборник, као предсједавајући Радног предсједништва и 
два најмлађа одборника из реда различитих политичких субјеката који имају 
највише одборничких мандата.  

Он је констатовао да у конкретном случају Радно предсједништво 
сачињавају: Вељко Марић, као најстарији одборник и пресједавајући Радног 
предсједништва и чланови: Никола Вуковић из СНСД-а и Душан Бодирог из СДС-а, 
као најмлађи одборници из састава ових политичких субјеката. 

 

Предсједавајући Скупштине Изет  Спахић је ставио на гласање приједлог 
састава Радног предсједништва који је изложио секретар Скупштине. 

Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 

једногласно („за“ је гласало 25 одборника), донијела:   

 

Рјешење 

Радно предсједништво Скупштине Општине Фоча изабрано је у саставу:  
1.  Вељко Марић, предсједавајући,  

2.  Никола Вуковић, члан и  
3.  Душан Бодирога, члан. 
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Радно предсједништво је преузело даље вођење сједнице Скупштине, до 
избора предсједника Скупштине. 

 

Прије преласка на рад по тачкама усвојеног дневног реда, предсједавајући 
Радног предсједништва Вељко  Марић је дао ријеч Изету Спахићу да се обрати 
Скупштини. 

 

Изет  Спахић је, у свом обраћању Скупштини, истакао да су неки од 
садашњих одборника били одборници у мандатном периоду 2016 – 2020. године 
када је он био предсједник Скупштине, па се свим одборницима из претходног 
сазива захвалио на сарадњи. 

Он се захвалио на сарадњи и претходном начелнику Општине, Радисаву 
Машићу, као и његовим тадашњим сарадницима, замјенику начелника Општине и 
начелницима одјељења Општинске управе Општине Фоча, грађанима општине Фоча 
који су га контактирали у претходном мандатном периоду, као и грађанима који су 
му дали повјерење на посљедњим Локалним изборима 2020. године.  

Он је новом Начелнику Општине, Милану Вукадиновићу пожелио добро 
здравље и успјех у раду.  

Као одборник Скупштине, испред Странке демократске акције, он је изразио 
жељу за отвореном и коректном сарадњом са актуелним Начелником Општине, уз 
најаву да ће Начелник Општине од њега имати подршку за све идеје и приједлоге 
који су добри за све грађане општине Фоча.  

 

Вељко  Марић, предсједавајући Радног предсједништва је, прије преласка на 
другу тачку дневног реда, честитао Милану Вукадиновићу на избору за Начелника 
Општине Фоча, уз жељу да он буде први Градоначелник Града Фоча. Он је честитао 
и одборницима Скупштине на избору, уз жељу да они буду први одборници Градске 
скупштине Града Фоча. 

Он је саопштио обавјештење политичких субјеката који су освојили мандате у 
Скупштини и који чине скупштинску већину од 17 одборника, а то су: СНСД са осам 

одборника, Демократски савез – ДЕМОС са три одборника, Социјалистичка партија 
Српске –   „Будућност Српске“ са два одборника, Социјалистичка партија са два 
одборника, Уједињена Српска са једним одборником и Народни демократски покрет 
са једним одборником.  

Он је образложио да су сви одборници скупштинске већине својеручно 
потписали Обавјештење да припадају скупштинској већини. 

 

 

АД – 2.  Разрјешење  чланова  сталних  радних  тијела  Скупштине 
Општине  Фоча: 

  1)  Комисија за избор и именовање,       

  2)  Комисија за статутарна питања и прописе,  

  3)  Комисија за буџет и финансије,       

  4)  Комисија за мјесне заједнице,     

  5)  Комисија за заштиту околине, културног и природног насљеђа,      

  6)  Комисија за награде и признања,       

  7)  Комисија за вјерска питања,      

  8)  Комисија за питања младих,    

  9)  Комисија за праћење статуса пензионера,  

10)  Одбор за Кодекс понашања,        

11)  Одбор за друштвени надзор и представке,   

12)  Одбор за равноправност полова,    

13)  Одбор за регионалну и међународну сарадњу,   
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14)  Одбор за здравље,  
15)  Савјет за спорт,     

16)  Савјет за културу,    

17)  Савјет потрошача. 
 

Предсједавајући Радног предсједништва Вељко  Марић је позвао одборнике 
да се изјасне о разрјешењу сталних радних тијела Скупштине, посебно о сваком 
радном тијелу. 

Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 

једногласно („за“ је гласало 25 одборника), донијела сљедећа рјешења. 
 

Р ј е ш е њ е 

1)  Разрјешава се Комисија за избор и именовање по основу истека трајања 
мандата у саставу: Срђан Драшковић, Горан Милић, Оливера Елез, Душан Бодирога 
и Изет Спахић.  
 

Р ј е ш е њ е 

2)  Разрјешава се Комисија за статутарна питања и прописе по основу истека 
трајања мандата у саставу: Светислав Ковачевић, Момчило Станушић, Жарко 
Тодовић, Миладин Ћаласан и Брана Станковић.  
 

Р ј е ш е њ е 

3)  Разрјешава се Комисија за буџет и финансије по основу истека трајања 
мандата у саставу: Милош Милић, Силвана Вуковић, Изет Спахић, Драгана 
Ивановић и Рајко Драгичевић. 
 

Р ј е ш е њ е 

4)  Разрјешава се Комисија за мјесне заједнице по основу истека трајања 
мандата у саставу: Милан Вукадиновић, Ранко Стојановић, Сребренко Кунарац, 
Ферид Бегановић и Горан Пејовић. 
 

Р ј е ш е њ е 

5)  Разрјешава се Комисија за заштиту околине, културног и природног 
наслијеђа по основу истека трајања мандата у саставу: Дејан Павловић, Младен 
Кулић и Бојан Паприца. 
 

Р ј е ш е њ е 

6)  Разрјешава се Комисија  за  награде  и  признања по основу истека трајања 
мандата у саставу: Дејан Павловић, Никола Перишић и Милан Вуковић. 
 

Р ј е ш е њ е 

7)  Разрјешава се Комисија за вјерска питања по основу истека трајања 
мандата у саставу: Мирослав Ристановић, Душан Бодирога и Шериф Халиловић.  

 

Р ј е ш е њ е 

8)  Разрјешава се Комисија за младе по основу истека трајања мандата у 
саставу: Милан Вукадиновић, Никола Вуковић, Шериф Халиловић, Стефан 

Милановић и Данко Михајловић. 
 

Р ј е ш е њ е 

9)  Разрјешава се Комисија за праћење статуса пензионера по основу истека 
трајања мандата у саставу: Милош Милић, Радисав Станојевић и Милутин Вујичић. 
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Р ј е ш е њ е 

10)  Разрјешава се Одбор за кодекс понашања по основу истека трајања 
мандата у саставу: Никола Вуковић, Душан Бодирога, Ранко Стојановић, Миломир 
Марковић и Данило Михајловић. 
 

Р ј е ш е њ е 

11)  Разрјешава се Одбор за друштвени надзор и представке по основу истека 
трајања мандата у саставу: Горан Милић, Мирослав Ристановић, Сребренко 
Кунарац, Горан Кујунџић и Младен Чанчар. 
 

Р ј е ш е њ е 

12)  Разрјешава се Одбор за равноправност полова по основу истека трајања 
мандата у саставу: Силвана Вуковић, Оливера Елез и Весна Бодирога. 
                                                                                                                                 

Р ј е ш е њ е 

13)  Разрјешава се Одбор за регионалну и међународну сарадњу по основу 
истека трајања мандата у саставу: Срђан Драшковић, Светослав Ковачевић, Изет 
Спахић, Александар Пљеваљчић и Вукан Станковић. 
 

Р ј е ш е њ е 

14)  Разрјешава се Одбор за здравље по основу истека трајања мандата у 
саставу: Горан Милић, Момчило Станушић, Никола Перишић, Иван Видојевић и 
Снежана Радовић. 
 

Р ј е ш е њ е 

15)  Разрјешава се Савјет за спорт по основу истека трајања мандата у 
саставу: Иван Видојевић, Огњен Бодирога, Душко Рашевић, Миодраг Обреновић и 
Кенан Пилав. 
 

Р ј е ш е њ е 

16)  Разрјешава се Савјет за културу по основу истека трајања мандата у 
саставу: Светислав Ковачевић, Срђан Драшковић, Момчило Станушић, Бранка 
Драгичевић и Енвер Шадинлија. 
 

Р ј е ш е њ е 

17)  Разрјешава се Савјет поторшача по основу истека трајања мандата у 
саставу: Мирослав Ристановић, Никола Перишић, Драгослав Станојевић, Мирослав 
Авдаловић и Милена Ковач.  
  

  

АД – 3.  Избор  чланова  Комисије  за  избор  и  именовање   

  

Предсједавајући Радног предсједништва Вељко Марић је позвао 
представнике политичких субјеката који су освојили одборничке мандате да се 
договоре у вези састава Комисије за избор и именовање. 

Он је одредио краћу паузу у раду Скупштине како би Радно предсједништво 
утврдило приједлог за избор Комисије за избор и именовање. 

 

Након извршених консултација са представницима политичких субјеката у 
Скупштини, предсједавајући Радног предсједништва Вељко  Марић је истакао да је 
Радно предсједништво предложило да се Комисија за избор и именовање изабере из 
реда одборника, у саставу: Радмил Марић и Милан Николић, одборници СНСД-а, 
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Миливоје Достић, одборник СДС-а, Немања Лазовић, одборник Демократског савеза 
– ДЕМОС-а и Гордан Мастило, одборник Демократског народног савеза. 

Он је отворио расправу о приједлогу за састав Комисије за избор и 
именовање. 

 

За дискусију није било пријављених. 
 

Радног предсједништва Вељко  Марић је позвао одборнике да се изјасе о 
предложеном саставу Комисије за избор и именовање. 

Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 

већином гласова („за“ су гласала 23 одборника, нико није гласао „против“, а један 
одборник је био „уздржан“), донијела  
 

Р ј е ш е њ е 

Комисија за избор и именовање изабрана је у саставу: 
1)  Радмил Марић,  

2)  Милан Николић, 
3)  Миливоје Достић, 

4)  Немања Лазовић, 

5)  Гордан Мастило. 

 

Бранимир  Радовић, секретар Скупштине је упознао одборнике да, у складу 
са Пословником Скупштине, Комисија за избор и именовање има предсједника и 
замјеника предсједника, које бирају чланови ове комисије. 

Он је позвао чланове ове комисије за изврше наведени избор из реда својих 
чланова.  

 

Комисија за избор и именовање је упознала Скупштину да је за предсједника 

Комисије изабран Радмил Марић, док је за замјеника предсједника изабран Миливоје 

Достић. 
  

  

АД – 4.  Разрјешење  функционера  Општине  Фоча: 
1)  Предсједник Скупштине Општине Фоча, 
2)  Потпредсједник Скупштине Општине Фоча, 

3)  Замјеник Начелника Општине Фоча  
  

Вељко  Марић, предсједавајући Радног предсједништва је образложио да се 
наведена разрјешења врше по основу истека мандата Скупштине Општине Фоча. 

 

Он је ставио на гласање разрјешење сваког од функционера Општине Фоча. 
 

Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 
једногласно („за“ су гласала 24 одборника), донијела  
 

Р ј е ш е њ е 

1)  ИЗЕТ СПАХИЋ разрјешава се функције предсједника Скупштине 
Општине Фоча по основу истека трајања мандата.  
 

Р ј е ш е њ е 

2)  СИЛВАНА ВУКОВИЋ разрјешава се функције потпредсједника 
Скупштине Општине Фоча по основу истека трајања мандата. 
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Р ј е ш е њ е 

3)  ЗОРАН  ЕЛЕЗ разрјешава се функције замјеника Начелника Општине 

Фоча по основу истека трајања мандата.  
  

 

АД – 5.  Ибор  предсједника  Скупштине  Општине  Фоча  

 

Вељко Марић, предсједавајући Радног предсједништва је затражио од 
секретара Скупштине да појасни процедуру у вези избора и гласања за предсједника 
Скупштине.  

 

Бранимир  Радовић, секретар Скупштине је образложио да је питање избора 
предсједника и потпредсједника Скупштине дефинисано у члану 4. и члану 5. Закона 
о статусу функционера јединица локалне самоуправе, члановима 45. и 46. Статута 
Општине Фоча и члановима 18 и 228. Пословника Скупштине. 

Избор свих функционера Општине врши се у поступку тајног гласања, који 
спроводи Комисија за спровођење поступка тајног гласања. 

Он је позвао Комисију за избор и именовање да у краткој паузи обави 
разговор са представницима политичких субјеката у Скупштини и утврди приједлоге 
за избор предсједника Скупштине, који ће се на гласачком листићу евидентирати 
према азбучном реду почетног слова презимена кандидата. 

Комисија за спровођење поступка тајног гласања именује се на приједлог 
Комисије за избор и именовање, у саставу од три одборника, од којих је један 
предсједник и два члана, која ће да утврди резултате тајног гласања.  

Он је сматрао да ова комисија може спровести поступак тајног гласања за све 
три позиције функционера Општине, осим уколико неко од чланова ове комисије 
буде предложен за избор на ове позиције. 

 

У краћој паузи Скупштине, Комисија за избор и именовање је обавила 
консултације са представницима политичких субјеката који су заступљени у 
Скупштини. 

Након обављених консулатација, Радмил Марић, предсједник Комисије за 
избор и именовање је упознао Скупштину да је утврђен приједлог за састав Комисије 

за спровођење поступка тајног гласања у саставу: Никола Вуковић, предсједник, 
Огњен Бодирога и Немања Лазовић.  

 

Вељко Марић, предсједавајући Радног предсједништва је ставио на гласање 
наведени приједлог. 

Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 

једногласно („за“ је гласало 25 одборника), донијела  
 

Р ј е ш е њ е 

Комисија за спровођење поступка тајног гласања изабрана је у саставу: 
Никола Вуковић, предсједник, Огњен Бодирога и Немања Лазовић. 

 

Комисија за избор и именовање је обавила консултације са представницима 
политичких субјеката који су заступљени у Скупштини у вези утврђивања 
приједлога за избор предсједника Скупштине. 

Након обављених консултација, Комисија за избор и именовање је утврдила 

приједлог да се за предсједника Скупштине Општине Фоча изабере Срђан 
Драшковић, одборник Демократског савеза – ДЕМОС-а. 
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Бранимир Радовић, секретар Скупштине је Комисији за спровођење 
поступка тајног гласања предао: списак одборника Скупштине, 25 овјерених 
гласачких листића са приједлогом за избор, образац записника о спровођењу 
поступка тајног гласања, уз напомену да је за потребе тајног гласања обезбијеђена 
гласачка кутија, мјесто за гласање, сто и оловка, и неке основне елементе о 
процедури тајног гласања, у складу са Пословником Скупштине. 

 

Скупштина је приступила тајном гласању за избор предсједника Скупштине. 

 

Након завршетка тајног гласања, Комисија за спровођење поступка тајног 
гласања је констатовала сљедеће чињенично стање: 

-  уручено је укупно 25 гласачких листића, 
-  „за“ Срђана Драшковића је гласало 17 одборника, 
-  није било гласачких листића са изјашњавањем „против“, 

-  било је осам гласачких листића који се могу оцијенити као празни, односно 
неважећи гласачки листићи. 

 

Након изнесених резултата тајног гласања, Вељко Марић, предсједавајући 
Радног предсједништва је констатовао да је Скупштина Општине Фоча донијела 

 

Р ј е ш е њ е 

СРЂАН  ДРАШКОВИЋ, одборник Скупштине Општине Фоча, изабран је за 

предсједника Скупштине Општине Фоча, на вријене трајања мандата сазива 
Скупштине Општине Фоча од 2020. до 2024. године. 

 

Након извршеног избора, Срђан Драшковић, новоизабрани предсједник 
Скупштине, је преузео вођење сједнице Скупштине. 

 

Вељко Марић, предсједавајући Радног предсједништва је честитао 
предсједнику Скупштине на избору и пожелио му успјешан рад.  

Он се, такође, захвалио и претходној извршној власти, на челу са начелником 
Општине Радисавом Машићем, као и сазиву Скупштине на челу са предсједником 
Изетом Спахићем и начелницима одјељења Општинске управе Општине Фоча на 
њиховом раду.  

Он је истакао да грађани Општине Фоча виде шта је све у овој општини 
урађено за протекле четири године и шта је настављено да се ради, с надом да ће 

нови Начелник Општине и његови сарадници, као и Скупштина радити на даљем 
развоју и просперитету Општине Фоча, а све у интересу њених грађана. 

 

Преузимајући функцију предсједника Скупштине, Срђан Драшковић се 
захвалио Радном предсједништву и свим одборницима који су за њега гласали, као и 
осталим одборницима Скупштине, уз напомену да ће се трудити да ради фер, 
коректно и одговорно, као што је то радио и до сада, да неће бити никакве разлике 
између позиције и опозиције у скупштинском раду, уз молбу одборницима да њихов 
рад у Скупштини буде конструктиван. 

Он је честитао Милану Вукадиновићу на избору за Начелника Општине. 
  

  

АД – 6.  Избор  потпредсједника  Скупштине  Општине  Фоча  

 

Предсједник Скупштине је образложио да се потпредсједник Скупштине  
бира на исти начин као и предсједник Скупштине. 
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Он је позвао Комисију за избор и именовање да утврди приједлог кандидата 
за избор потпредсједника Скупштине. 

 

Након обављених консултација са представницима политичких субјеката, 

Радмил  Марић, предсједник Комисија за избор и именовање је навео да су за избор 
потпредсједника Скупштине предложени кандидати: Дејан Павловић и Душан 
Бодирога, да је Комисија прихватила ове приједлоге и ова два кандидата предлаже за 
избор потпредсједника Скупштине. 

 

Прије израде гласачких листића, предложени кандидат Душан  Борирога је 
изјавио да одустаје од кандидатуре за избор на ову функцију, па је за 
потпредсједника Скупштине предложен само Дејан Павловић, одборник СНСД-а. 

 

Након краће паузе, секретар Скупштине Бранимир Радовић је Комисији за 
спровођење поступка тајног гласања предао овјерене гласачке листиће и друге 
потребне пратеће материјале. 

 

Скупштина је приступила тајном гласању за избор потпредсједника 
Скупштине. 

 

Након завршетка тајног гласања, Комисија за спровођење поступка тајног 
гласања је констатовала сљедеће чињенично стање:  

-  уручено је укупно 25 гласачких листића, 
-  „за“ Дејана Павловића је гласало 20 одборника, 
-  „против“ је гласало пет одборника, 
-  није било неважећих гласачких листића. 
 

Након изнесених резултата тајног гласања, предсједник Скупштине Срђан 
Драшковић  је констатовао да је Скупштина Општине Фоча донијела   
 

Р ј е ш е њ е 

ДЕЈАН  ПАВЛОВИЋ, одборник Скупштине Општине Фоча, изабран је за 
потпредсједника Скупштине Општине Фоча, на вријене трајања мандата сазива 
Скупштине Општине Фоча од 2020. до 2024. године. 
  

  

АД - 7.  Избор  замјеника  Начелника  Општине  Фоча  

  

Бранимир  Радовић, секретар Скупштине је образложио да се замјеник 
Начелника Општине бира у поступку тајног гласања.  

Према Закону о локалној самоуправи, предлагач кандидата за замјеника 
Начелника Општине је Начелник Општине, што представља разлику у односу на 
претходна два поступка избора функционера када је предлагач била Комисија за 
избор и именовање.  

Он је образложио да је Начелник Општине Фоча, Милан Вукадиновић, на 
адресу Скупштине Општине Фоча доставио писани приједлог за избор замјеника 
Начелника општине, од 13.1.2021. године, којим је на ову функцију предложена 
Весна Рашевић, одборница СНСД-а.  

 

За дискусију се јавио одборник Изет  Спахић. 

Он је истакао да је Странка демократке акције предлагала Начелнику 
Општине да кандидат и приједлог за избор на функцију замјеника Начелника 
Општине буде одборник Изет Спахић, што Начелник Општине није прихватио. 
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У краћој паузи, секретар Скупштине је предао Комисији за спровођење 
поступка тајног гласања овјерене гласачке листиће и друге потребне пратеће 
материјале. 

 

Скупштина је приступила тајном гласању за замјеника начелника Општине. 
 

Након завршетка тајног гласања, Комисија за спровођење поступка тајног 
гласања је констатовала сљедеће чињенично стање: 

-  уручена су укупно 24 гласачка листића, 
-  „за“  Весну Рашевић је гласало 18 одборника,  
-  „против“ је било шест одборника, 
-  није било неважећих гласачких листића. 
 

Након изнесених резултата тајног гласања, предсједник Скупштине Срђан 

Драшковић је констатовао да је Скупштина Општине Фоча донијела  

 

Р ј е ш е њ е 

ВЕСНА  РАШЕВИЋ изабрана је за замјеника Начелника Општине Фоча, на 
вријеме трајања мандата сазива Скупштине Општине Фоча од 2020. до 2024. године. 

 

  

АД – 8.  Разрјешење службеника на руководећим радним мјестима 
Општинске  управе  Општине  Фоча: 

1)  Секретар Скупштине Општине Фоча, 
2)  Начелник Одјељења за општу управу, 
3)  Начелник Одјељења за финансије, 
4)  Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, 
5) Начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове, 
6)  Начелник Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију  
 

Предсједник Скупштине Срђан  Драшковић је затражио од одборника да се 
изјасне посебно о сваком разрјешењу службеника  на руководећим радним мјестима 
Општинске управе Општине Фоча.  

 

Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча,  

једногласно („за“ су гласала 23 одборника), донијела 

 

Р ј е ш е њ е  

1)  БРАНИМИР  РАДОВИЋ разрјешава се дужности секретара Скупштине 
Општине Фоча по основу престанка мандата. 
 

Р ј е  ш е њ е 

2)  ДУШАНКА  СТАНКОВИЋ разрјешава се дужности вршиоца дужности 
начелника Одјељења за општу управу по основу престанка мандата. 
 

Р ј е  ш е њ е 

3)  МИРЈАНА  ДАВИДОВИЋ разрјешава се дужности начелника Одјељења 
за финансије по основу престанка мандата. 
 

Р ј е  ш е њ е 

4)  БРАНКА  САЛАМАДИЈА разрјешава се дужности начелника Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности по основу престанка мандата. 
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Р ј е  ш е њ е 

5)  МЕНСУД  ЈАХИЋ разрјешава се дужности начелника Одјељења за 
просторно уређење и стамбено – комуналне послове по основу престанка мандата. 
 

Р ј е  ш е њ е 

6.  ГОРДАН  ДРАКУЛ разрјешава се дужности начелника Одјељења за 
инспекцијске послове и комуналну полицију по основу престанка мандата.  

 

 

 АД – 9.  Избор  и  именовање  вршиоца  дужности  секретара  Скупштине 
Општине  Фоча  
  

Предсједник Скупштине Срђан Драшковић је затражио од секретара 
Скупштине да објасни процедуру избора вршиоца дужности секретара Скупштине. 

 

Бранимир Радовић, секретар Скупштине је образложио да вршиоца 
дужности секретара Скупштине именује Скупштина, на приједлог Комисије за избор 
и именовање, док се именовање вршилаца дужности начелника одјељења из састава 
Општинске управе Општине Фоча врши на приједлог Начелника Општине.  

Именовање општинских службеника као вршилаца дужности на руководећа 
радна мјеста врши се у поступку јавног гласања, на период од 90 дана, до коначног 
именовања на ове позиције, након спроведеног поступка јавног конкурса. 

 

Предсједник Скупштине Срђан Драшковић је затражио од Комисије за 
избор и именовање да изнесе приједлог кандидата за вршиоца дужности секретара 
Скупштине. 

 

Након краће паузе, Радмил Марић, предсједник Комисије за избор и 
именовање је изложио приједлог да се за вршиоца дужности секретара Скупштине 
Општине Фоча именује Бранимир Радовић, досадашњег секретар Скупштине. 

 

Предсједник Скупштине Срђан  Драшковић је ставио на гласање овај 
приједлог. 

Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 

једногласно („за“ су гласала 23 одборника), донијела 

 

Р ј е ш е њ е 

БРАНИМИР  РАДОВИЋ, дипломирани правник, службеник Општинске 
управе Општине Фоча, именује се за вршиоца дужности секретара Скупштине 
Општине Фоча. 

Именовање се врши на период у трајању од најдуже 90 дана, односно до 
завршетка поступка коначног именовања секретара Скупштине Општине Фоча, 
након спроведеног јавног конкурса. 
  

  

АД – 10.  Избор  и  именовање  вршилаца  дужности  начелника  
одјељења  из  састава  Општинске  управе  Општине  Фоча: 

1)  Вршилац дужности начелника Одјељења за општу управу, 
2)  Вршилац дужности начелника Одјељења за финансије, 
3) Вршилац дужности начелника Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности, 
4)  Вршилац дужности начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено 

– комуналне послове, 



15 

 

5) Вршилац дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове и 
комуналну  полицију 

 

Вршилац дужности секретара Скупштине Бранимир  Радовић је образложио 
да је Начеланик Општине Фоча, уз приједлог за избор замјеника Начелника 
Општине, дана 13.1.2021. године доставио Скупштини писани и образложени 
приједлог за именовање вршилаца дужности начелника одјељења Општинске управе 
Општине Фоча.  

Он је прочитао текст дописа са приједлозима. 
Констатовано је да су за вршиоце дужности начелника одјељења Општинеке 

управе Општине Фоча предложени сљедећи кандидати: 
1)  За  вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу предложен је 

Виде Вуковић, дипломирани правник, 
2)  За вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије предложен је 

Драган Ивановић, дипломирани економиста, 
3)  За  вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности предложена је Оливера Елез, дипломирани инжињер грађевине, 
4)  За вршиоца  дужности начелника Одјељења за просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове  предложен је Ранко Поповић, дипломирани инжињер 
архитектуре, 

5)  За  вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове и 
комуналну полицију предложен је Младен Пиповић, дипломирани инжињер 
пољопривреде. 

 

Предсједник Скупштине Срђан Драшковић је отворио расправу о изнесеним 
приједлозима. 

У расправи су учествовали одборници: Огњен Бодирога, Крсто Ивановић, 
Драгослав Станојевић, Предраг Кунарац, Милош Милић, Миодраг Костић, Гордан 
Мастило, Изет Спахић и Душан Бодирога, као и Срђан Станковић, предсједник 
Борачке организације општине Фоча. 

 

Огњен  Бодирога је изразио наду да ће сви изабрани функционери и 

одборници, који су на овој сједници Скупштине дали свечану заклетву, прије свега 
радити за општу добробит грађана Општине, а не за лични интерес, да ће сви 
одборници у раду бити достојанствени и да ће бити испред политичких партија 
испред које су узели мандат, а да је одборник Крсто Ивановић постао „први 
прелетачевић“ у 2021. години.     

Он је истакао да је очекивао од начелника Oпштине, Милана Вукадиновића, 

да ће, према његовој најави, имати експертски тим, што подржава. Он се питао да ли 
актуелни Начелик Општине има храбрости и карактера да свој програм спроведе у 
дјело, сматрајући да предложени кандидати за начелнике одјељења Општинске 
управе Општине Фоча не представљају експертски тим. 

Он је питао како неко може да буде у експертском тиму ако у свом 
власништву има најмање двије мини хидроелектране, а постоји индиција да има још 
двије на касиндолској ријеци, а сам Начелник Општине је против градње малих 
хидроелектрана.  

Он је питао како блиски сарадници Начелника Општине могу бити лица која 
насумице запошљавају људе у мале хидрелектране: Бистрица, Бук Бијела или људи 
који у јавне установе врше запошљавање са лажним дипломама, као што су Казнено 

– поправни завод, КП „Комуналац“, ПВиК „Извор“.  

Он је питао Начелника Општине да ли је чуо за нека од имена која су, по 
њему, експертни тим, а која немају чланску књижицу ниједне политичке партије, као 
што су: Станислава Станковић, Душка Сарић, Срђан Пјано, Јелена Пјано, 
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Александар Млађеновић, брат и сестра Милан и Милица Шкипина и Драгана 
Михајловић. Он је изложио краће биографије неких од наведених лица, уз оцјену да 
су она свјесна дешавања у Фочи и дуга Општине, сматрајући да нема шансе да ће се 
ова лица икада вратити у Општину.   

Он је истакао да је Начелник Општине окупио око себе лица која су завршила 
трогодишњу основну школу. 

Он је сматрао да је Начелнику Општине потребна експертска градска управа 

која ће радити за јавни интерес и бирати се конкурсом, јер ће се на тај начин 
смањити корупција и отвориће се врата да се у Фочу врате наведена лица.  

Он је истакао да је битна будућност Општине и да се не смије дозволити 
подјела на „наше“ и „њихове“, нити дозволити да будуће генерације живе у 
окружењу гдје је најбитнија чланска књижица. 

Он је оцијенио да се Начелник Општине окружио лицима изражавајући 
сумњу да ће с њима моћи одрадити четворогодишњи мандат, односно уколико 
настави овако, сигурно ће му услиједити опозив. 

Он се захвалио одборника Милошу Милићу који се једини у прошлом сазиву  
Скупштине заузео за рјешавање проблема стоматолога које се налазе на евиденцији 
Завода за запошљавање, а има их 15, којим и сам припада. 

Он је у реплици одборнику Крсту Ивановићу истакао да је употријебио ријеч 
„прелетачевић“ која означава човјека који због чисто личног интереса пређе из једне 
у другу политичку партију, сматрајући да није могуће да се промијени политичка 
партија прије него што је Скупштина почела са радом.  

 

Крсто Ивановић је истакао да је Демократски народни савез имао 
коалициони споразум за избор Начелника Општине.  

Он је сматрао да се у овој скупштинској сали налазе лица која су са својом 
струком и знањем могли да живе у било којем дијелу планете, али су остали у овој 
општини у најтежим временима.  

Он је даље истакао да је у разговору са колегама и бирачким тијелом које га је 
подржало донио одлуку да иступи из Демократског народног савеза, а да би неко 
оцијенио нечији рад, мора бити макар као тај чији се рад цијени или већи од њега.  

Он је даље истакао да је актуелни Начелник Општине Милан Вукадиновић 
био ђак генерације, да се вратио у Општину и формирао своју породицу, што су 
ријетки случајеви и било би га срамота испред установе из које долази да га није 
подржао за Начелника Општине.  

Он је сматрао да треба стварати амбијент да млада стручна лица остану у овој 
општини. 

Он је од одборника Огњена Бодироге затражио да му објасни значење ријечи 
„прелетачевић“, истичући да он нигдје није прелетио и да му нико ништа није дао 
нити обећао што већ има, што се може видјети и у његовом имовинском картону.  

Он је истакао да је његов циљ да својим ангажовањем помогне да се 
Средњошколски центар доведе у ред и да се у овој установи образује што више 
кадрова.  

Он је подсјетио да је приликом доласка за руководиоца овог Центра настојао 
да санира кров који је прокишњавао, у чему је у потпуности имао подршку 
претходног Начелника Општине Радисава Машића, уз најаву да има још неколико 
важних захвата на објекту које је потребно урадити. 

 

Драгослав  Станојевић је изразио задовољство да полаже рачуне актуелном 
Начелнику Општине Милану Вукадиновић, са свим карактеристикама које он има и 
успјесима које је до сада постигао, с обзиром на његову животну доб, уз оцјену да ће 
му функција Начелника Општине бити једна узлазна путања и наду да ће бити 
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Начелник Општине у наредна два мандата, а да ће његов рад ићи у правцу који 
грађани заслужују. 

Он је сматрао да је прерано да се дижу тензије. 
Он је сматрао да има мали број људи за које се може рећи да су аполитични, 

односно да нису одређеним дијелом у политици, па и лица које је навео одборник 
Огњен Бодирога вјероватно нису аполитична и могу се на неки начин везати за 
политику. 

Он је истакао да се Оливери Елез, која је предложена за вршиоца дужности 
начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, не може приписати  
ништа лоше, нити се иста може омаловажити, сматрајући да би било много боље 
када би у Општини било више таквих особа. 

 

Предраг  Кунарац је сматрао да код именовања Оливере Елез за вршиоца 
дужности начелнице Одјељења за привреду и друштвене дјелатности постоји чисто 
лични интерес. 

Он је за приједлог за вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно 
уређење и стамбено – комуналне послове приговорио што се, поред стручних лица 
које је у дискусији навео одборник Огњен Бодирога, за то руководеће радно мјесто 
доводи лице које 30 година не живи у општини Фоча, него у Београду и није 
учествовало у изградњи, нити обнови ове општине, ни Републике Српске, без обзира 
што је млад човјек и што има завршен факултет. Он је сматрао да је то лични 
интерес онога ко таква лица предлаже или лични интерес кадидата који је 
предложен.  

Он је истакао да је и досадашњи начелник Одјељења за просторно уређење и 
стамбено – комуналне послове било лице које не живи у општини Фоча, већ у 
Сарајеву.  

 

Милош  Милић је свим изабраним функционерима Општине и изабраним 
одборницима Скупштине пожелио успјешан рад. 

Он је констатовао да се вршиоци дужности начелника одјељења Општинске 
управе бирају за наредних 90 дана. 

Он је оцијенио да се пред свима налази веома тешка година и треба бити 
штедљив и добро оцијенити гдје се улаже свака марка, очекујући од свих одборника 
да раде за добробит грађана Општине.  

Он је сматрао да општина Фоча има доста добрих и талентованих лица из 
многих грана образовања.  

 

Милорад Костић је истакао да он није дошао из политике, али да се у 
политику укључио из чистог револта, као спортски радник и привредник.  

Он је сматрао да приједлози Начелника Општине за вршиоце дужности 
начелника одјељења Општинске управе нису ни добри, нити су експертски. 

Он је истакао да веома добро зна шта је урбанизам, да познаје обим рада 
Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове и до чега је град 
сада доведен погрешним избором досадашњих начелника урбанизма, уз оцјену да 
досадашњи начелник овог одјељења није стални Фочак, није радио за град, нити га је 
Фоча интересовала.  

Он је питао зашто Оливера Елез, као врхунски стручњак из области 
грађевинске струке, бјежи од струке и предлаже се у Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, сматрајући да је то нелогично. 

Он је изразио увјерење да је предложени кандидат за начелника урбанизма 
можда добар избор, али се о њему ништа не зна и зато не треба експериментисати 
као претходне четири године, јер нема времена, а инфраструктура града је општа 
срамота.  
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Он је сматрао да у вези именовања начелника одјељења Општинске управе 
треба још добро размислити, јер још није касно, уз најаву да ће он подржати све што 
је добро за ову општину. 

Он је истакао да се у Општини праве вртићи, а да нико не мисли зашто 
школска година има 120 првачића.  

Он је подсјетио Начелника Општине да је у изборној дебати обећао да ће 
грађанима Фоче изнијети податке колико је шта Општину коштало за претходне 
четири године, односно осам година, да се подвуче црта и види се шта су кредити и 
задужења Општине.  

 

Гордан Мастило је свим изабраним функционерима Општине и 
одборницима Скупштине честитао на избору и пожелио им успјешан раду у 
мандатном периоду.   

Он је истакао да, иако не припада скупштинској већини, неће унапријед бити 
против свега што Начелник Општине буде предлагао, него ће подржати све оне 
одлуке које, по његовом ставу и ставу партије којој припада, буду исправне, уз 
најаву да ће приликом гласања о предложеним начелницима одјељења Општинске 
управе подржати оне приједлоге за које буде сматрао да су права рјешења. 

Он је изнио лични став у вези кадровског рјешења за вршиоца дужности 
начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове, 
сматрајући да неко ко није био за вријеме рата у овој општини не заслужује да има 
повлаштен положај и ужива посебне бенефиције, што треба разликовати од права на 
рад и заснивање радног односа. Он је оцијенио да овај приједлог није исправан и 
зато га не може подржати. Он је истакао да је о овом кадровском рјешењу слушао 
коментаре и грађана и бораца, који не подржавају овај приједлог и сматрају да онај 
који цијело вријеме није живио у општини Фоча не може изнијети све што су 
надлежности овог одјељења.  

Он је оцијенио да је град архитектонски унакажен и за начелника овог 
одјељења треба да буде именован неко ко је спреман да се замјери многима и ко има 
храбрости да каже да одређена рјешења не могу да прођу.  

Што се тиче осталих приједлога, он је истакао да нема примједби, јер је то 
тим за који Начелник Општине сматра да је одговарајући за његов рад и његов 
програм.  

Он је, на крају излагања, Начелнику Општине, као младој особи, пожелео  
срећну и успјешну политичку каријеру, скрећући му пажњу да на првом кораку не 
направи неке грешке које ће бити хипотека за наредни период. 

 

Изет  Спахић је честитао предсједнику Скупштине на избору. 

Он је одговорио одборнику Костићу да није коректно да се упире прстом у 
бившег начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове, 
г. Менсуда Јахића, који није у прилици да репицира, уз оцјену да је он дипломирани 

архитекта, стручан и квалитетан кадар, рођен у овом граду, бивши спортиста и по 
мишљењу скупштинске већине која је функционисала у периоду 2016 – 2020. 

године, као и по мишљењу свих привредника  изузетно добро је радио свој посао.  
Он је даље истакао да он не припада скупштинској већини, али ће подржати 

све приједлоге Начелника Општине за његов тим који ће у наредних 90 дана бити 
вршиоци дужности начелника одјељења Општинске управе Општине Фоча, а да ће 
након конкурсне процедуре и коначног приједлога за именовање начелника 
одјељења имати своје мишљење. 

 

Душан  Бодирога је сматрао да нема смисла оцјењивати предложене 
кандидате за начелнике одјељења Општинске управе, јер су они тек предложени као 
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вршиоци дужности на 90 дана и тек након протека одређеног периода може се 
видјети њихов учинак. 

Он је оцијенио да је Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне 
послове најбитније одјељење у Општинској управи Општине Фоча и да су у 

сегменту овог одјељења остварени катастрофални резултати у погледу 
архитектонске политике и путева, који су најгори у окружењу, па у том дијелу треба 
много тога драстично промијенити ако се мисли имати боља будућност.  

Он је подсјетио да је Скупштина у претходном сазиву донијела одлуку да се 
за пет милиона КМ изграде путеви на подручју Општине, али од тога није било 
ништа.  

Он је изразио наду да ће се у сегменту путева повлачити потези гдје ће се сви 
усагласити, да ће се у привреди остварити доста бољи резултати, да ће политика 
запошљавања бити доста конкретнија и дјелотворнија. 

Он је истакао да од предложених кандидата једино може да коментарише и 
каже све најбоље о кандидату који је предложен за начелника Одјељења за 
финансије, који је прави професионалац, али лично не може подржати ниједно од 
предложених кадровских  рјешења јер је његова политичка партија супротстављена 
актуелној политици.  

Он је предложеним начелницима пожелео срећу у раду, са напоменом да их 
чека много посла, уз наду да ће резултати бити много бољи него у претходном 
мандату.  

 

Срђан  Станковић, предсједник Борачке организације општине Фоча је 
истакао да се у Борачкој организације неколико дана дискутовало о Ранку Поповићу 
као приједлогу за начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено – 

комуналне послове у вези питања да ли је то лице дезертер или није. Он је истакао да 
је за Борачку организацију дезертер сваки борац који није стварао Републику Српску 
и који није учествовао у ослобађању Фоче. 

Он је питао докле се мисли на руководећа мјеста у овој општини доводити 
дезертери и да ли су грађани Општине дали одборницима глас да се то тако ради.  

Он је даље истакао да за 9. јануар, на Дан Републике Српске, нико од 
новоизабраних одборника нити одборника из претходног сазива није присуствовао 
на парастосу и полагању цвијећа погинулим борцима у Отаџбинско – одбрамбеном 
рату, осим Милана Николића, који је можда наступао испред удружења. 

 

Након окончане расправе, предсједник Скупштине Срђан Драшковић је 
позвао одборнике да се изјасне посебно о сваком од предложених кандидата за 
начелнике одјељења Општинске управе Општине Фоча. 

Након извршеног гласања он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча 
донијела сљедећа рјешења. 
 

Р ј е ш е њ е 

1)  ВИДЕ  ВУКОВИЋ, дипломирани правник, именује се за вршиоца 
дужности  начелника Одјељења за општу управу. 

(„За“ је гласало 14 одборника, нико није гласао „против“, а девет одборника је 
било „уздржано“.)  

 

Р ј е ш е њ е 

2)  ДРАГАН  ИВАНОВИЋ, дипломирани економиста, именује се за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за финансије. 

(„За“ је гласало 17 одборника, нико није гласао „против“, а шест одборника је 
било „уздржано“.) 
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Р ј е ш е њ е 

3)  ОЛИВЕРА  ЕЛЕЗ, дипломирани инжињер грађевине, именује се за 
вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности. 

(„За“ је гласало 17 одборника, нико није гласао „против“, а шест одборника је 
било „уздржано“.)  

 

Р ј е ш е њ е 

4)  РАНКО  ПОПОВИЋ, дипломирани инжињер архитектуре, именује се за 
вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено – 

комуналне послове.  

(„За“ је гласало 16 одборника, два одборника су била „против“, а четири 
одборника су била „уздржана“.)  

 

Р ј е ш е њ е 

5)  МЛАДЕН  ПИПОВИЋ, дипломирани инжињер пољопривреде, именује се 
за вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну 
полицију. 

(„За“ је гласало 17 одборника, нико није гласао „против“, а шест одборника је 
било „уздржано“.)   

  

 

АД – 11.  Именовање  Комисије  за  примопредају  дужности  између 
функционера  Општине  Фоча: 

1)  Комисије за примопредају дужности између предсједника Скупштине 
Општине  Фоча,  

2)  Комисије за примопредају дужности између начелника Општине Фоча или 
службеника на руководећим радним мјестима у Општинској управи Општине Фоча 

 

Бранимир  Радовић, секретар Скупштине је дао уводне напомене у вези са 
саставом Комисије за примопредају дужности између функционера Општине. 

Он је образложио да се прва комисија бира из реда одборника, док се друга 
комисија бира из реда запослених у Општинској управи.  

Обје комисије се бирају у саставу од три члана, који имају своје замјенике, на 
приједлог Комисије за избор и именовање. 

 

Предсједник Скупштине Срђан Драшковић је затражио од Комисије за 
избор и именовање да достави приједлоге за именовање ових комисија. 

 

Након краће паузе, Радмил Марић, предсједник Комисија за избор и 
именовање је изнио приједлоге да се: 

-  Комисија за примопредају дужности између предсједника Скупштине 
општине Фоча именује у саставу: Немања Лазовић, предсједник, а Сребренко 
Кунарац, замјеник предсједника, Милан Николић, члан, а Миомир Бојат, замјеник 
члана, Огњен Бодирога, члан, а Предраг Кунарац, замјеник члан, 

-  Комисија за примопредају дужности између Начелника Општине Фоча или 
службеника на руководећим радним мјестима у Општинској управи Општине Фоча  
именује у саставу: Драгица Кулић, предсједник, а Радмила Чајевић, замјеник 
предсједника, Весна Перишић, члан, а Сретен Михајловић, замјеник члана, Душанка 
Станковић, члан, а Зорица Перишић, замјеник члана. 

 

Предсједник Скупштине Срђан  Драшковић је позвао одборнике да се 
изјасне о наведеним приједлозима. 
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Након изјашњавања посебно за сваки од наведених приједлога, предсједник 
Скупштине је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, једногласно („за“ је 
гласало 20 одборника), донијела:  

 

1.  Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности између 
предсједника Скупштине Општине Фоча, у саставу:  

1)  Немања Лазовић, предсједник,  
     Сребренко Кунарац, замјеник предсједника,  
2)  Милан Николић, члан, 
     Миомир Бојат, замјеник члана, 
3)  Огњен Бодирога, члан, 
     Предраг Кунарац, замјеник члана, 

 

2.  Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности између 
Начелника Општине Фоча или службеника на руководећим радним мјестима у 
Општинској управи Општине Фоча, у саставу:  

1)  Драгица Кулић, предсједник,  
     Радмила Чајевић, замјеник предсједника,  
2)  Весна Перишић, члан, 
     Сретен Михајловић, замјеник члана, 
3)  Душанка Станковић, члан, 
     Зорица Перишић, замјеник члана. 

 

 

АД – 12.  Текућа  питања  

 

Предсједник Скупштине Срђан Драшковић и замјеница Начелника Општине 
Весна Рашевић у посебним наступима положили су пред Скупштином свечану 
заклетву за обављање изборне функције. 

 

Бранимир  Радовић, секретар Скупштине је подсјетио одборнике да су 
обавезни Централној изборној комисији Босне и Херцеговине доставити имовински 
картон. 

Он је подсјетио да Колегијум Скупштине није формиран и да је потребно 
формирати ово тијело пред планирање одржавања Друге редовне сједнице 
Скупштине. Он је затражио од представнике политичких субјеката који учествују у 
раду Скупштине да предсједнику Скупштине или секретару Скупштине доставе 
писмене дописе о саставу клубова одборника и одборничких група, уз назначење 
овлашћених представника, у складу са Пословником Скупштине. 

Он је подсјетио да одборници имају право удруживања и организовања 
независно од припадности политичким субјектима.  

Он је најавио да ће се прва сједница Колегијума сасвим извјесно одржати у 
току јануара 2021. године, па је потребно извршити обавезне радње у вези 
формирања клубова одборника и одборничких група, како би се могли упутити 
позиви за сједницу Колегијума. 

 

Након уводних образложења, у дискусији у вези ове тачке дневног реда  
учествовали су одборници: Душан Бодирога, Миливоје Достић, Огњен Бодирога и 
Радмил Марић, као и те начелник Општине Милан Вукадиновић. 

 

Душан  Бодирога је оцијенио да просторија у којој се данас одржава 
сједница Скупштине није адекватна из разлога што се не може омогућити јавни 
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пренос сједнице Скупштине, па је сугерисао предсједнику Скупштине да се у вези 
овог питања нешто предузме.  

Он је препоручио да се сједнице Скупштине убудуће одржавају у сали која се 
налази у Центру за културу и информисање, у којој су се и раније одржавале 
сједнице Скупштине, из које је могуће пратити директан пренос рада Скупштине. 

Он је образложио да није био присутан 9. јануара за Дан Републике Српске  
на парастосу и полагању цвијећа за погинуле борце Отаџбинско – одбрамбеног рата  
из разлога што је ранијих година као одборник добијао позив, а ове године тог 
позива није било, па је сматрао да је то због епидемиолошке ситуације и прописаних 
мјера које се односе на окупљање грађана.  

 

Миливоје  Достић je, у име Клуба одборника СДС и своје лично име, 

честитао предсједнику Скупштине на избору, са надом да ће он ову функцију 
обављати часно, поштено и одговорно, уз најаву да ће СДС дати безрезервну 
подршку ономе што буде било на добробит грађана Општине Фоча.  

Он је упутио и честитку Начелнику Општине, Милану Вукадиновићу и 
пожелио му успјех у раду, уз оцјену да га чекају огромни послови, али уколико 
Начелник Општине буде сарађивао са свим изабраним представницима, наћи ће се 
најбоља рјешења за све проблеме. 

Он је оцијенио да је Пословник Скупштине добро урађен, поједностављен и 
разумљив, али је приговорио што у члану 256. Пословника, који се односи на 
остваривање јавности рада Скупштине, није наведено и: „директнан пренос сједница 
Скупштине“, сматрајући да овај начин не може замијенити ниједан други облик 
јавности, што је и у интересу грађана Општине, који то траже како би могли пратити 
рад одборника као њихових представника. Он је изразио наду да ће ово питање бити 
ријешено у што је могуће краћем року.  

Он је сматрао да је сала у којој се одржава ова сједница планирана за  
одржавање позоришта, а за одржавање сједница Скупштине је потпуно неусловна, 
јер је у њој изузетно хладно, нема столова нити другог простора да се остави 
скупштински материјал, па га одборници морају држати у рукама, на поду или на 
кољенима.  

Он је оцијенио да је сала у Центру за културу и информисање, у којој су се и 
раније одржавале сједнице Скупштине, идеалан простор за рад Скупштине и 
довољно је пространа, па се у истој између одборника може постићи физичка 
дистанца. Он је замолио Начелника Општине и предсједника Скупштине да се 
наредна сједница Скупштине одржи у сали Центра за културу и информисање.  

Он је подсјетио да је у периоду 2012 – 2016. године било планирано да се 
уреди скупштинска сала у згради Општине, односно Друштвено – политичких 
организација, који је идеалан простор за одржавање сједница Скупштине, али та сала 
и данас није реновирана. 

 

Огњен  Бодирога је истакао да се слаже са дискусијама одборника Душана 
Бодироге и Миливоја Достића у вези неусловности сале за одржавање сједница 
Скупштине. 

Он је у вези Пословника Скупштине затражио да се објасни ли је њиме 
регулисано видео снимање, уз најаву да ће СДС тражити видео пренос. 

Он је Начелнику Општине пренио молбу студената који морају да плаћају око 
150 КМ за PCR тест када одлазе у Србију на полагање испита, тражећи да им 
Општина на одређени начин рефундира ово плаћање. 

 

Радмил  Марић је оцијенио да постоји технички проблем који треба 
ријешити, истичући да би се сједнице Скупштине могле одржавати у ранијем 



23 

 

простору потребно је да се добије писмено одобрење надлежног епидемиолога, јер 
нико неће преузети одговорност за штетне посљедице.  

Он се сложио да је просторија у којој се данас одржава сједница Скупштине 

неусловна за рад Скупштине. 
Што се тиче теста PCR, он кошта 105 КМ, али би требало сагледати на који 

начин да се помогне студентима који одлазе на полагање испита у Србију, истичући 
да се не зна до када ће трајати ове мјере. 

 

Начелник Општине Милан  Вукадиновић је истакао да ће се питање сале за 
одржавање сједница Скупштине и питање студената разматрати на наредној 
сједници Општинског кризног штаба. 

Он је пожелио одборницима успјешан будући рад, са молбом да и убудуће 
имају доста констуктивних приједлога. 

 

 

Сједница Скупштине је завршила рад у 13,10 часова.  
 

 

 

 

 

     ЗАПИСНИК                                      СЕКРЕТАР                               ПРЕДСЈЕДНИК 

        ВОДИЛА                                     СКУПШТИНЕ                              СКУПШТИНЕ          

Милена  Вуковић                             Бранимир  Радовић                      Срђан  Драшковић  


