
 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА   

ОПШТИНА  ФОЧА   

НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ     

Ф О Ч А   

 

Број:  02-014-сл  

Датум:15.04.2021. године   

 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ФОЧА   

      

Предмет: Одговор на иницијативе одборника.-   

   

Достављамо одговоре на иницијативе одборника поднесене на Другој 

редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је одржана 29. јануара 2021. 

године. 

 

Милорад  Костић:  

Он је дао иницијативу да се скупштински  материјали јавно истакну на сајту 

Општине Фоча. 

Он је образложио да, ако актуелна власт Општине и одборници Скупштине 

Општине раде све у корист грађана који су им дали повјерење за заступање у 

Скупштини и општинској власти, актуелна општинска власт је дужна да  

скупштинске материјале истакне на сајту Општине. 

Он  је сматрао да је то технички лако изводљиво и не представља никакав 

трошак.  

Са јавним истицањем скупштинских материјала грађани Општине би били на 

вријеме упознати са материјалима и могли би се на вријеме обраћати одборницима 

за своје потребе и њих упознати са свакодневним  проблемима. 

О д г о в о р: 

Начелник општине 

            Прихвата се иницијатива о објављивању скупштинских материјала на сајту 

општине Фоча. 

 

Огњен  Бодирога: 

Он је дао двије иницијативе да се о њима размисли, пошто ће бити 

активности на изради Нацрта буџета Општине за 2021. годину. 

 

1.  Он је предложио да се повећају стипендије студентима. 

Он је образложио да су студенске стипендије у Општини Фоча у рангу са 

стипенијама студената општина Чајниче и Рудо, а Општина Фоча је у категорији 

средње развијених општина. Висина стипендије у општини Фоча, Чајниче и Рудо за 

прву годину студија је 80 КМ. Стипендија у Општини Калиновик за прву годину 

студија је 150 КМ, у Берковићима је 100 КМ, у Гацку 90 КМ. Општина Рогатица је за 

стипендију, која је била 100 КМ, постигла договор са свим функционерима Општине 

да од своје плате дају сваки мјесец по 5 КМ и повећала је на 120 КМ, коју студенти 

примају 12 мјесеци у години. У Општини Брчко стипендија је 200 КМ, плус плаћен 

студенски дом и менза. 

Он је сматрао да се у вези повећања студенских стипендија можда за 

одређени проценат одборничког паушала могу одрећи и одборници Скупштине. 

 

 

 



О д г о в о р: 

Начелник општине 

1.Програмом рада Начелника општине, као и предложеним буџетом општине 

Фоча,  планирано је повећање стипендија студентима свих година. 

 

2.  Он је предложио да за свако рођено дијете Општина за породиљу издвоји 

500 КМ. 

Он је образложио да је нпр. Општина Рогатице донијела одлуку да за свако 

рођено дијете Општина из буџета издвоји по 1.000 КМ, док је до сада издвајала по 

500 КМ. 

О д г о в о р: 

Начелник општине 

           2.Општина Фоча на основу скупштинских одлука исплаћује 1000 КМ за треће 

новорођено дијете у породици и  више  и  1000 KM за свако новорођено дијете чији 

су родитељи незапослени. 

          Законом о дјечијој заштити прописано је да свака породиља остварује право на 

опрему новорођенчета, матерински додатак за незапослену мајку, додатак на дјецу и 

друга права из области дјечије заштите. 

           У наредном периоду ћемо пробати изнаћи додатна средства за ову намјену. 

 

Милош  Милић је дао двије иницијативе. 

1.  Он је предложио да се у Улици Вука Краџића поставе лежећи полицајци, у 

дијелу улице који је познат као Грановски сокак, а све ради безбједности грађана и 

заштите њихове имовине. Он је истакао да су ову иницијативу покренули грађани 

који станују у тој улици и то Пљеваљчић Дарко и остали. 

О д г о в о р: 

Начелник општине 

У наредном периоду се планира постављање саобраћајне сигнализације, како 

вертикалне, тако и хоризонталне. Надлежна општинска комисија ће сагледати стање 

на терену и предложити оговарајућа рјешења, имајући у виду и приједлоге грађана. 

 

2.  Он је предложио да се у парку, у дијелу града који је познат као насеље 

Плави небодер, врати на јарбол застава која је раскинута. 

Он је истакао да је ову иницијативу у име грађана поднио Давидовић Жељко 

и остали. 

О д г о в о р: 

Начелник општине 

            2. Застава ће бити враћена на јарбол и  убудуће ће се водити рачуна о 

заставама које се истичу не јарболима и јавним установама. 

 

Душан  Бодирога: 

Он је предложио да се скупштински материјали, поред писане форме, 

достављају и на и - мејл адресе одборника. 

О д г о в о р: 

Начелник општине 

Скуштински материјал ће бити објављен на сајту општине. 

 

Дејан  Павловић: 

Он је дао иницијативу да једна улица у граду носи назив: Улица Драгана 

Гаговића. 

О д г о в о р: 

Начелник општине 

О називима улица одлучује надлежна скупштинска комисија која ће бити 

формирана са задатком да размотри могућност измјена назива улица. 



 

  

Одговори на одборничке иницијативе  поднесене на Трећој редовној 

сједници Скупштине Општине Фоча, која је одржана 26. фебруара 2021. године: 

 

Огњен  Бодирога: 

 

1.  Он је истакао да је у „Службеном гласнику Републике Српске“ од 

25.02.2021. године објављена Одлука о покретању поступка додјеле концесије за 

изградњу МХЕ Градац на ријеци Колини, општина Фоча. 

Он је апеловао да се ово заустави, јер је тек дата концесија, како не би било 

проблема као са изградњом МХЕ на ријеци Бјелава, уз подсјећање да је Народна 

скупштина Републике Српске донијела забрану изградње МХЕ. 

О д г о в о р: 

Начелник општине 

            1.Декларацијом о заштити ријека у Републици Српској Народна скупштина 

Републике Српске задужује Владу Републике Српске да обустави разматрање 

захтјева за додјелу концесија за изградњу и коришћење малих хидроелектрана, док 

Влада и надлежна министарства  не изврше анализу сви закључених уговора о 

додјели концесија у пеиоду од 2005 до 2020.године. 

 

2.  Он је предложио да се изврши рестаурација споменика погинулим 

борцима Одбрамбено – отаџбинског рата. 

О д г о в о р: 

Начелник општине 

            2. У плану је израда пројекта рестаурације спомен- обиљежја, а вршиће се 

редовно одржавање споменика погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата. 

 

3.  Он је предложио да се изврши санација четири – пет рупа које се налазе  

код улаза у аутобуску станицу, у које упадају точкови аутобуса. 

О д г о в о р: 

Начелник општине 

            3.Као и сваке године, када временске прилике дозволе, извршиће се санација 

свих ударних рупа у граду. 

 

4.  Он је предложио да се на сајту Општине Фоча јавно објави сваки рачун и 

свака трансакција. 

О д г о в о р: 

Начелник општине 

           4. Не постоје техничке могућности за обајвљивање свих рачуна и трансакција, 

али су  сви потписани уговори који се односе на јавне набавке објављени на сајту 

општине. 

 

Драгослав  Станојевић:  

Он је дао иницијативу да Врећо Радомир и његова супруга Рада буду 

предложени за највеће општинско признање, па и за признање на вишем нивоу, због 

изузетно исказане храбрости и пожртвованости које су показали дана 27.01.2021. 

године када су из набујале ријеке Ћехотине, ризикујући и властите животе, спасили 

Пејовић Радивоја од сигурне смрти. 

О д г о в о р: 

Начелник општине 

            Приједлог је потребно доставити Комисији за додјелу награда и признања. 

 

 



 

Милош  Милић:  

Он је дао иницијативу да се у улици која граничи са православним гробљем 

„Божовац“ ријеши питање отпадних вода које се слијевају по споменицима и 

гробовима.  

Он је навео да су у том дијелу гробља сахрањени и његови родитељи и да има 

великих проблема са отпадним водама, а за рјешење овог питања нису потребна већа 

финансијска средства. 

О д г о в о р: 

Начелник општине 

У оквиру рјешавања оборинских вода у граду, ријешиће се и проблем на 

православном гробљу Божовац. 

 

Милорад  Костић: 

Он је истакао да су га многобројни грађани Општине замолили да се поново 

обрати са иницијативом коју је дао на Другој сједници Скупштине, а то је да се 

скупштински материјали истакну на сајту Општине онога дана када се одборницима 

достављају у писаној форми.  

Он је сматрао да би се истицањем скупштинских матетијала на сајту Општине 

побољшао рад Скупштине, а грађани би били благовремено упознати са темама које 

ће Скупштина разматрати и путем одборника би могли учествовати у њиховом 

рјешавању.  

О д г о в о р: 

Начелник општине 

            На ову иницијативу је одговорено. 

 

   

 Одговори на  одборничке иницијативе поднесене на Четвртој редовној 

сједници Скупштине Општине Фоча, која је одржана 31. марта 2021. године, са 

наставком сједнице од 1. априла 2021. године. 

 

Милош  Милић:  

Он је покренуо иницијативу да на наредној сједници Скупштине Општине 

начелник Одјељења за финансије припреми информацију или извјештај који би дао 

одређене финсијске показатеље пословања и тренутног стања Општине, а посебно да 

се обрати пажња на сљедеће:  

-  колико је процентуално задужење Општине у односу на законом дозвољен 

лимит, 

-  колики је годишњи ануитет у 2021. години у односу на 2021. годину, а 

колики ће бити 2022. године, 

-  да ли су инвестиције урађене јавно и по закону, 

-  да ли постоје судски спорови и да ли се по основу тога Општина може 

нечему лошем надати,  

-  да ли су све обавезе по основу пореза и доприноса према радницима, 

добављачима и другим правним лицима извршене благовремено и у потпуности, 

-  колико је средстава било на рачунима Општине који се налазе код 

пословних банака приликом примопредаје дужности између садашњег и бившег 

Начелника Општине? 

О д г о в о р: 

Начелник општине 

            У оквиру Извјештаја о извршењу буџета за 2020.годину, који ће бити предмет 

разматрања на  Петој редовнох сједници, одборник ће добити одговоре на сва 

питања у поднесеној иницијативи. 

 



 

Мирослав  Авдаловић: 

 

1. Он је поднио иницијативу да се Општини Фоча и граду Фоча додијели 

туристички назив „Херцегов град“ и да се са овим натписом на уласку у град поставе 

одговарајуће табле. Овај назив би служио у туристичко – културне и промотивне 

сверхе. 

Он је образложио да је опште познато да општина Фоча има богато  

средњовјековно насљеђе из периода владавине херцега Стефана Вукчића Косаче, 

индиректног насљедника динанстије Немањића, који је у манстиру Милешево добио 

титулу херцега од Светога Саве.  

За вријеме његове владавине Фоча је једно вријеме била и столиште 

војводства Херцеговине, које се простирало на територији данашње четири државе. 

Остаци његових утврђења и насеобина су видљиви и дан данас, а вриједно је 

поменути: Вратар, Бистрички град, Тођевац, Прилеп  итд. Туда су пролазили 

каравани, од Дубровника до Цариграда, од Дубровника према области Соли и Босне 

и од Дубровнике према Нишу, те многи други.  

Поставке који би се могле промовисати могу имати назив „Путевима херцега 

Шћепана“. Приједлог је да се наведене локације туристички оживе и уреде с циљем 

њихове промоције и буду уврштене у склопу разних туристичких понуда који 

Општини не мањка. На неколико атрактивних прилаза Општини и граду нпр. поред 

магистралних путева и улаза у град требало би поставити табле с натписом: Добро 

дошли у Херцегов град“, у ћириличној и латиничној варијанти, као и натпис на 

енглеском језику, а на таблама да буду осликани грбови Општине Фоча и породице 

Косача. 

О д г о в о р: 

Начелник општине 

Комисија за одређивање назива улица и насељених мјеста ће размотрити ову 

иницијативу, уз приједлог шире анкете о туристичком називу града. 

 

2. Он је дао приједлог Комисији за награде и признања да се додијеле 

захвалнице Општој болници „Лаза К Лазаревић“ из Шапца и Општој болници у 

Лозници, гдје су здравствени радници Универзитетске болнице Фоча и Дома 

здравља Фоча вакцинисани у јеку епидемије због вируса корона. 

О д г о в о р: 

Начелник општине 

            2. Имајући у виду да је велики број грађана вакцинисан у другим градовима 

тражићемо начин да се захвалимо Републици Србији. 

 

 

Изет  Спахић:  

 

1.  Он је поднио писану инцијативу за додјелу земљишта за изградњу спомен 

– обиљежја страдалим Бошњацима у протеклом рату (1992 – 1995) на подручју 

општине Фоча, на једној од сљедећих локација: 

-  Плато испред објекта „Партизан“, окренут према згради Општине, односно 

граду, 

-  Чеони плато Карловог моста (Мост 9. мај код КП Дома), са десне стране 

ријеке Дрине, 

-  Чеони плато Карловог моста (Мост 9. мај код КП Дома), са лијеве стране 

ријеке Дрине. 

Локација за изградњу поменутог обиљежја би требало да буде минималне 

површине од 200 m2, те исту треба прецизно одредити изласком на терен, у сарадњи 

са Удружењем жртава рата Фоча 92 – 95.  



Он је образложио да су му се за покретање наведене иницијативе обратили: 

Удружење жртава рата Фоча 92 – 95, Удружење грађана повратника и расељених 

лица у општину Фоча, Меџлис исламске вјерске заједнице Фоча и Повјереништво 

БЗК „Препород“ ОО Фоча.  

Он је истакао да изградња поменутог обиљежја  доприноси изградњи мира и 

помирењу на подручју општине Фоча и бољој интеграцији Бошњака на подручју 

општине Фоча. 

О д г о в о р: 

Начелник општине 

            1.Начелник општине ће формирати комисију која ће разматрати све захтјеве 

за постављање спомен обиљежја у складу са важећим законским прописима. 

 

2.  Он је дао приједлог Комисији за награде и признања да се награде 

Сњежана Марковић и Емина Хаџиахметовић, двије Фочанке које су постигле 

импозантне резултате у стоном тенису, па на одређени начин Општина треба да им 

се захвали. 

О д г о в о р: 

 Начелник општине 

            2. Комисија за награде и признања ће размотрити поднесени приједлог. 

 

 

Гордан  Мастило: 

Он је дао иницијативу да Скупштина донесе одлуку о начину замјене 

столарије и измјенама на фасади зграда. 

Он је сматрао да то треба да буде једнобојно, а не шаренило у бојама, као што 

је сада случај, с тим што би се заједницама етажних власника омогућило да одлуче 

врсту боје и да бар на нивоу једне заједнице етажних власника  буде једнобразно. 

О д г о в о р: 

Начелник општине 

            Ова материја је регулисана чланом 96. Одлуке о грађевинском земљишту 

(„Службени гласник општине Фоча“, бр. 6/18). 

 

 

Крсто  Ивановић: 

Он је дао иницијативу да сједнице Скупштине трају краћи временски период, 

а не као што је случај са овом сједницом, што је исцрпно, поготово за оне који имају 

више пословних и приватне обавеза.  

Ако је потредно, сједнице Скупштине могу да буду заказиване чешће и са 

краћим дневним редом.  

О д г о в о р: 

Начелник општине 

            Иницијатива одборника се подржава. 

 

 

Немања  Лазовић: 

Он је поднио иницијативу да се угради једно огледало у Улици Војводе 

Путника, поред продавнице „Орфеј“, јер је слаб преглед приликом укључења возила 

на главну цесту. 

О д г о в о р: 

Начелник општине 

У наредном периоду се планира постављање саобраћајне сигнализације, како 

вертикалне, тако и хоризонталне. Надлежна општинска комисија ће сагледати стање 

на терену и предложити оговарајућа рјешења, имајући у виду и приједлоге 

одборника. 



 

 

Огњен  Бодирога је у писаној форми дао три иницијативе. 

 

1.  Он је тражио да се ријеши проблем канализације у насељу Рибарска. 

О д г о в о р: 

Начелник општине 

            1.За рјешавање овог проблема потребно се обратити надлежном одјељењу 

Општинске управе Фоча. 

 

2. Он је тражио да се из паркића у Доњем Пољу врати дјечја играчка у  

паркић у насељу Рибарска, јер су становници Рибарског насеља суфинасирали 

набавку те играчке и морално је да им се иста врати. 

О д г о в о р: 

Начелник општине 

            2. Обзиром да су реквизити за игру измјештени због захтјева и протеста 

станара сусједне зграде, потребно је да сагласност за враћање реквизита дају станари 

те зграде. 

 

3.  Димњаци на згради изнад ЈЗУ „Апотека Фоча“ Фоча су дотрајали и 

потребно их је санирати. 

О д г о в о р: 

Начелник општине 

            3.Планира се реконструкција стамбеног објекта који је у приватном 

власништву, па се у том смислу очекује и обнова димњака. 

 

 

 

 

Достављено:                                                                                    

1.Скупштина општине 

2.Копија а/а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


