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Предмет: Одговор на одборничка питања.      

   

Достављамо одговоре на одборничка питања постављена на Четвртој 

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

године, са наставком сједнице од 1. априла 2021. године.  

 

Милорад  Костић: 

Он од Начелника Општине Фоча затражио да одговори на питање:  

Какво је сада мишљење Начелника Општине Фоча по питању изградње малих 

хифроелектрана на ријекама које покрива територија општине Фоча и хоће ли он 

давати сагласност за изградњу ових хидроелектрана или ће стати у одбрану и 

заштиту ријека? 

Он је образложио да је начелник Општине Вукадиновић у предизборној 

кампањи истицао да је он недвосмислено против изградње малих хидроелектрана, па 

га интересује шта ће се све предузети поводом овог проблема који уништава 

природу Општине и прави дуготрајне посљедице по град.  

Он је истакао да је Влада Републике Српске донијела Декларацију о обустави 

додјеле концесија за изградњу малих хидроелектрана („Службени гласник 

Републике Српске“, број 17/21, од 26.2. 2021). Он је, такође, истакао да је покренут 

поступак за додјелу концесије за изградњу МХЕ „Градац“ на ријеци Колини, у 

насељу Козја Лука, коју тражи фирма „СЕНДО“ из Сарајева. 

О д г о в о р: 

Начелник општине 

            Начелник општине је против изградње малих хидроцентрала на подручју 

општине Фоча. Подржава Декларацију о заштити ријека у Републици Српској коју је 

донијела Скупштина Републике Српске. 

 

 

Милош  Милић је поставио три одборничка питања. 

 

1. Каква је судбина и шта се планира са рушењем објекта Хан / Пријека 

чаршија? 

О д г о в о р: 

Одјељење за просторно уређење,стамбено-комуналне послове 

1.Објекат Хан је приватно власништво. Налази се у обухвату Пријеке чаршије у 

Фочи која је од стране Комисије за очување  националних споменика БиХ 

проглашена националним спомеником, као и сам објекат Хана са првим степеном 

заштите. Из ових разлога, цјелокупан поступак око изградње овог објекта, у 

складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу, се проводи у 

Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике 

Српске. До сада Општини Фоча није достављен ни један од издатих докумената 

који се односи на изградњу овог објекта. 

 

 



2.  Каква је судбина са објектом који је започет код базена? 

О д г о в о р: 

Одјељење за просторно уређење,стамбено-комуналне послове 

          2.За објекат хотела који је изграђен код базена од стране Одјељења за просторно 

уређење, стамбено – комуналне послове је издато одобрење за грађење под бројем 

06-360-23/12 од 03.12.2012.године. Закон о уређењу простора и грађењу  не познаје 

рок у коме започети објекти требају бити завршени. 

 

3. Када ће се добити налаз, извјештај или информација комисије коју је 

формирао Начелник Општине Фоча од 9.2.2021. године, а која треба да достави 

праву информацију, односно своје мишљење о стању и заштити изворишта „Лучка 

Врела“ и „Чесма“, те да ли постоји извјештај надзорног органа ПВиК „Извор“ а.д. 

Фоча у вези са овим питањем? 

О д г о в о р: 

Одјељење за просторно уређење,стамбено-комуналне послове 

 

3.Комисија коју је формирао Начелник је била на терену, али због лоших временских 

услова није извршила обилазак зоне шире заштите изворишта „Лучка врела“ и 

„Чесме“. Чим временске прилике дозволе, односно када нестане снијега на терену, 

Kомисија ће наставити свој рад и након тога сачинити коначни извјештај. Један од 

чланова Комисије је и представник ПВиК „Извор“ а.д. Фоча. 

 

 

Татјана  Шифорија је поставила два одборничка питања. 

 

1.  Она је истакла да испед хотела „Зеленгора“, у улици Принциповој на сред 

улице стоји отворен шахт, већ четири мјесеца, у који су упала два човјека, а и она је 

упала аутом, па је питала:  

Зашто предметни шахт није ограђен? 

О д г о в о р: 

Одјељење за просторно уређење,стамбено-комуналне послове 

1.Општина Фоча је приступила набавци шахтова и сливних решетки које недостају 

или је постојеће потребно замјенити. Након извршене набавке извршиће се и њихово 

постављање укључујући и шахт о коме Ви говорите. 

 

2.  Колико у општини Фоча има нерегистрованих стоматолошких ординација? 

Она је истакла да је у задњих пет година у контролу долазила инспекција и 

наложила је вријеме за пријаву, али у већини случајева то није урађено, тако да ове 

ординације раде тајно под кључем и дају анестезију и лијече пацијенте, а нису 

регистроване, питајући шта ће бити уколико дође до компликација. 

О д г о в о р: 

Одјељење за инспекцијске послове и Комуналну полицију 

            2.Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију нема увид у 

регистар Стоматолошких ординација, а у свом саставу нема здравствену инспекцију. 

С тим у вези, а у складу са овлаштењима упућен је званичан захтјев Инспекторату 

Републике Српске, Подручном одјељењу Источно Сарајево да у што краћем року 

изда налог републичкој Здравственој инспекцији за контролу рада стоматолошких 

ординација на подручју Општине Фоча. 

 

 

Изет  Спахић је у писаној форми поставио четири одборничка питања.  

 

1. Када ће Општина Фоча наставити реализацију започетих активности са 

власницима малих хидроелектрана на електрификацији села у ММ Јелеч? 

 



О д г о в о р: 

Одјељење за просторно уређење,стамбено-комуналне послове 

1.Општина Фоча је наставила реализацију активности са власницима малих 

хидроелектрана на електрификацији села у МЗ Јелеч. У неким компанијама дошло је 

до кадровских промјена кључних особа, тако да смо поново обновили контакте и 

према њиховом обећању у најскоријем временском периоду, требало би да изађу са 

конкретним рјешењима везаним за електрификацију села. 

 

2.  Када ће Општина Фоча расписати тендер за одабир извођача радова,  

везано за електрификацију у Кратинама, а по одобреним средствима у износу од 

64.000 КМ од стране Министарства за људска права и избјеглице? 

О д г о в о р: 

Одјељење за просторно уређење,стамбено-комуналне послове 

2.Општина Фоча ће расписати тендер за одабир извођача радова на електрификацији 

у Кратинама када се стекну сви потребни услови. Између осталог, потребно је 

урадити Главни пројекат НН мреже за село Црнете. 

 

3.  Када ће Општина Фоча извршити наруџбу израде изведбеног пројекта за 

мост у Викочу? 

О д г о в о р: 

Одјељење за просторно уређење,стамбнео-комуналне послове 

3.Средства за израду изведбеног пројекта за мост у Викочу нису планирана 

Програмима који су усвојени за 2021.годину. Општина Фоча ће у наредном периоду 

водити активности о могућности смањења распона моста. 

 

4.  Када ће Општина Фоча извршити оправку водовода за села Пољице и  

Бањине у МЗ Јелеч? 

            О д г о в о р: 

Одјељење за просторно уређење, стамбнео-комуналне послове 

 

4.Општина Фоча је како је и договорено са мјештанима МЗ Јелеч  испоручила 

тражени грађевински материјал потребан за преспајање  водовода  у селима Пољица 

и Бањине. Мјештани наведених села су се обавезали у  договору да ће својим 

присуством и активностима извршити постављање и премјештање водовода.  

 

 

Драгослав  Станојевић је поставио два одборничка питања. 

 

1.  Колика су примања запослених у Општинској борачкој организацији? 

О д г о в о р: 

            Одговор на одборничко питање је доставила Општинска борачка 

организација Фоча дописом број:01-30/21 од 20.04.2021.године: 

            1.„На питање колика су примања запослених у Општинској Борачкој 

организацији Фоча, можемо Вам одговорити следеће: радницима запосленим у 

Општинској Борачкој организацији Фоча, примања су у складу са Колективним 

Уговором запосленим у Општинској управи општине Фоча, потписаним 

08.03.2018.године.“ 

 

2. Шта је са новцем који је био планиран за манифестације Општинске 

борачке организације, као што је Папратна њива и остале и да ли се та средства могу 

преусмјерити нпр. за помоћ хашким оптуженицима општине Фоча? 

О д г о в о р: 

           2. Одговор на одборничко питање је доставила Општинска борачка 

организација Фоча дописом број:01-30/21 од 20.04.2021.године: 



„На питање „Шта је  било са новцем који је био планиран за манифестације 

Општинске Борачке организације, као што је Папратна њива и остале, да ли се 

средства могу преусмјерити нпр. за помоћ хашким оптуженицима општине Фоча?“, 

можемо Вам одговорити следеће: Помен-парастоси погинулим борцима и цивилним 

жтртвама рата са подручја општине Фоча а то су: Кратине, Козја Лука, Јабука, 

Папратна њива, Јошаница, Понори и други, нису манифестације, већ парастоси са 

паљењем свијећа и полагањем цвијећа у част погинулим борцима и цивилним 

жртвама рата, која су организована у складу са мјерама узрокованим пандемијом 

„Ковид 19“. 

Такође напомињемо, да Финансијски извјештај о утрошеним финансијским 

средствима на крају календарске године усваја Скупштина Општинске Борачке 

организације Фоча.“ 

 

Огњен  Бодирога је у писаној форми поставио два одборничка питања. 

 

1.  Колико укупно општинских билборда има у граду? 

Колико износи мјесечна накнада за рекламирање на билбордима? 

Колико је Општина Фоча по овом основу приходовала у 2020. години и за 

прва три мјесеца 2021. године? 

Да ли су сви они који су се рекламирали на билбордима платили накнаду у 

буџет Општине, а уколико евентуално нису, да се наведу која су то правна или 

физичка лица? 

О д г о в о р: 

Одјељење за просторно уређење,стамбено-комуналне послове 

 1. Одјељење за просторно уређење издало је локацијске услове односно 

урбанистичку сагласност Општини Фоча за постављање укупно три билборда. Све 

три локације се налазе на  шеталишту уз ријеку Дрину, између Јужног моста слободе 

и моста 9.мај. Туристичкој организацији општине Фоча одобрено је обострано 

постављање плаката на првом од тих билборда - у сврху промоције и презентације 

туристичких потенцијала и дестинација (у периоду од 10 година, закључно са 

2.10.2024.године). 

Обрачун и наплата накнаде за постављање огласних медија врши се у складу са 

Одлуком о јавном оглашавању на подручју општине Фоча („Службени гласник 

општине Фоча“, број : 4/12). 

 Према подацима добијеним од Одјељења за финансије, у прва три мјесеца 

2021.године наплаћено је за јавно оглашавање 1.604,62КМ. У 2020.години по овом 

основу наплаћено је 6.362,12КМ, укључујући и износ од 2.047,50КМ за постављање 

огласних медија (транспарената, једнократних паноа са плакатима итд.) по 

појединачним захтјевима политичких субјеката у вријеме одржавања локалних 

избора 2020.године. Нема неизмирених обавеза по задужењима. 

 

 

2.  Колико је Општину Фоча коштало предизборно асфалтирање улица и 

тротоара (период два мјесеца прије Локалних избора 2020. године)? 

Које улице су асфалтиране?  

Ко је био извођач тих радова? 

Да ли је Општина до данас све изведене радове исплатила извођачима 

радова? 

О д г о в о р: 

Одјељење за просторно уређење,стамбено-комуналне послове 

 2.   Програмом уређења грађевинског земљишта за 2020.годину планирано је: 
 

-Асфалтирање испред зграде у Светосавској улици број 2 у Доњем Пољу,( испред 

зграде у којој су се налазили пословни простори бившег „Озрена“) 

Вриједност изведених радова 14.567,44 КМ, 



Извођач радова Д.О.О „Илиџапутеви“ Источна Илиџа, 

Ситуација исплаћена. 

- Уређење дјечијег игралишта у Улици Степе Степановић у МЗ Горње Поље, 

Вриједност изведених радова 15.469,09 КМ, 

Извођач радова Д.О.О „Илиџапутеви“ Источна Илиџа, 

Ситуација исплаћена. 

-Санација тротоара у Његошевој улици, 

Вриједност изведених радова 134.357,65 КМ, 

Извођач радова Д .О.О. „Србињепутеви“ Фоча, 

Ситуација исплаћена. 

 

Програмом утрошка средстава од шумских сортимената за 2020.годину планирано 

је: 

 

- Пресвлачење асфалтом  дијела Светосавске улице (од семафора до скретања за 

објекат “Том“ и од објекта “горење „  према новом мосту) у МЗ Доње Поље, 

Вриједност изведених радова 85.321,55 КМ, 

Извођач радова Д .О.О. „Србињепутеви“ Фоча, 

Ситуација исплаћена. 

-Пресвлачење асфалтом дијела Улице Меше Селимовић, 

Вриједност изведених радова 54.870,66 КМ, 

Извођач радова Д.О.О „Илиџапутеви“ Источна Илиџа, 

Ситуација исплаћена. 

-Асфалтирање паркинг простора поред објекта „Кум“, 

Вриједност изведених радова 30.001,00 КМ, 

Извођач радова Д.О.О „Илиџапутеви“ Источна Илиџа, 

Ситуација исплаћена. 

-Пресвлачење асфалтом дијела саобраћајнице Цара Лазара, 

Вриједност изведених радова 74.293,43 КМ, 

Извођач радова Д.О.О „Илиџапутеви“ Источна Илиџа, 

Ситуација исплаћена од општине у износу од 8.008,70КМ и из Програма јавних 

инвестиција Републике Српске у износу од 66.284,73 КМ 

-Асфалтирање саобраћајнице у Миљевини (Ратаја) 

Вриједност изведених радова 43.753,32 КМ, 

Извођач радова Д.О.О „Илиџапутеви“ Источна Илиџа, 

      Ситуација исплаћена. 

 

Из екстерних извора обезбјеђена средства за: 

 

-Пројекат „Асфалтирање градске саобраћајнице  од старог до новог градског 

гробља у општини Фоча“ . ( дио улице Бранка Радичевића и дио улице Цара 

Лазара до Крвавца)  

Вриједност изведених радова 420.715,27 КМ, 

Извођач радова Д.О.О „Илиџапутеви“ Источна Илиџа, 

Ситуација исплаћена из Програма јавних инвестиција Републике Српске. 

-Асфалтирање Херцеговачке улице, 

Вриједност изведених радова 75.817,52 КМ, 

Извођач радова Д.О.О „Илиџапутеви“ Источна Илиџа, 

Ситуација исплаћена из средстава Фонда солидарности. 

 

 

  

Достављено:                                                                                  

1. Скупштина општине, 

2.  Копија а/а  


