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Предмет: Одговор на иницијативе одборника.      

    

 

 Достављамо одговоре на иницијативе одборника поднесене на  Петој 
редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је одржана 29. априла 2021. 

године. 
 

 Огњен  Бодирога 

 

1.  Он је предложио да се изађе на терен у Дјечији парк у Доњем Пољу и да се 
фино уреди пијесак гдје се дјеца играју. 

Он је истакао да је у овом парку оштећено више играчака, па је предложио да 
се то поправи како се дјеца не би евентуално повриједила. 

О д г о в о р: 
Начелник општине 

           1. Поправке на терену дјечијег парка у Доњем Пољу се редовно  изводе у 
сарадњи са комуналним предузећем „Комуналац“. 

 

2.  У улици Немањиној, тј од Улице Петра Бојовића према Доњој школи, прва 
зграда са лијеве стране има оштећене димњаке.  
Он је тражио да се поводом тога нешто предузме. 
           О д г о в о р: 
            Начелник општине 

            Прихвата се иницијатива, инспекција ће провести поступак да ЗЕВ отклони 
недостатке на оштећеним димљацима. 
               

  

Достављамо одговоре на иницијативе одборника поднесене на Шестој 
редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је одржана 17. јуна 2021. године. 

 

Татјана  Шифорија  

Он је дала иницијативу да, приликом собраћајних несрећа, на мјесто несреће, 

заједно са Хитном службом, излази и Територијана ватрогасна једницица. 
Она је истакла да је то пракса и цијелој Европи, а заједничким изласком ових 

субјеката спасио би се већи број људских живота. 
О д г о в о р: 
Одјељење за општу управу 

           Припадници Територијалне ватрогасне јединице Фоча, по дојави полиције  
или трећег лица о саобраћајној несрећи, излазе на мјесто интервенције и врше 
спасавање унесрећених са осталим службама спасавања Полицијом и Хитном 



службом из Дома здравља Фоча итд. То је стандард, ТВЈ га извршава и свака служба 
ради на спасавању у оквиру своје надлежности. 
 

 

Огњен  Бодирога је дао шест иницијатива.  
1. Он је да иницијативу да се за мајке са троје и више дјеце уведе „поносна 

картица“, која омогућује олакшице приликом куповини робе у продавницама и 
тржним центрима. 

Он је образложио да су ове картице увеле општине: Билећа, Љубиње и 
Бијељина, а у Србији је то одавно актуелно. 

О д г о в о р: 
Одјељење за финансије 

1.Општина Фоча прихвата иницијативу издавања „поносне картице“. Пројекат 
„Поносне картица“ се реализује на нивоу Републике Српске у организацији 
фондације „За породицу“. Он је на неки начин већ започет и у Општини Фоча јер 
је Привредна комора Републике Српске (током марта и априла текуће године) 
обавијестила један дио наших привредника о пројекту и позвала их на учешће. 
Предузећа попут „ЈУВЕНТА СПОРТ-а“ и „НЕСТРО ПЕТРОЛ-а“ већ су на нивоу 
Републике укључена у овај пројекат. 
Општина Фоча je већ иницирала сарадњу са Фондацијом.  

 

2.  Он је предложио да Општина Фоча учествује у изградњи срушене цркве у 
Коњевић Пољу. 

О д г о в о р: 
Начелник општине 

      2. Општина Фоча прихвата иницијативу и учествоваће у изградњи срушене 
цркве у Коњевић Пољу уколико то буде приоритет Српске православне цркве, а у 
складу са својим финансијским могућностима. 

 

3.  Он је истакао да му се јавила неформална група грађана Удружења 
„Шапице“ Фоча у вези са азилом за псе и мачке, у Филиповићима, која изражава  
велику сумњу да се у два мандата г. Радисава Машића као начелника Општине, у 

сарадњи с лицима која воде овај азил, десила пљачка.  
За овај азил се некада буџетом Општине издвајало 50.000 КМ или 60.000 КМ, 

а сада 35.000 КМ, па 30.000 КМ. Ови грађани су истакли да је за број паса и мачки 
које су затекли у азилу за најквалитетнију храну довољно до 15.000 КМ, да се са 
животињама не поступа хумано и да се не хране одговарајућом храном, већа само 
водом и хљебом. 

Он је тражио да се испитају средства која се буџетом Општине дозначавају за 
Азил за псе и мачке у Филиповићима. 

О д г о в о р: 
Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове 

           3.Општина Фоча је у складу са Законом о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине расписала тендер везан за услуге – хватања и збрињавања напуштених 
и угрожених паса, трошкове одржавања прихватилишта за псе, исхрана и 
ветеринарска заштита на подручју града, насеља Брод на Дрини и Миљевина и 
остала приградска насеља која се налазе ван урбаног дијела по потреби.Тендер је био 
објављен на Порталу јавних набавки Босне и Херцеговине и био доступан свим 
заинтересованим понуђачима. На исти се јавио само један понуђач  „Ветеринарска 
станици Фоча“.  

             Након проведене тендерске процедуре изабран је наведени понуђач по 
понуђеној цијени, и са истим закључен Уговор о извршењу наведених услуга.  



Уговорена цијена предметних услуга обухвата следеће: плата радника запосленог у 
азилу, гориво и трошкови одржавања намјенског аута за потребе азила, услуге 
хватања паса, услуге одвоза паса у прихватилиште, ветеринарско здравствена 
заштита, храна за псе, дезинфекција и трошкови одржавања азила, чиповање паса. 
Плаћања за извршене услуге се врше у складу са закљученим уговорима. 

            У међувремену „Ветеринарска станица Фоча“ и Удружење грађана „Шапице“ 

успоставили су сарадњу гдје чланови овог Удружења повремено волонтирају у 
поменутом азилу. Преко овог Удружења успјешно је смјештено неколико кућних 
љубимаца. 
 

4.  Он је предложио да се Начелник Општине лично зауземе и испита како 

послује Удружење пензионера Фоча. 
Он је изразио велику сумњу у трошење средстава овог Удружења, јер око 

3.700 пензионера Општине плаћа мјесечну чланарину од 2 КМ, а Удружење добија и 
средства из буџета Општине Фоча, која нису мала. 

О д г о в о р: 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

           4.Општина Фоча није надлежна да контролише пословање и рад Удружења 
пензионера. Удружење пензионера је правно лице и има своје органе управљања 
(Скупштину и Управни одбор). У 2020. години одржана је Скупштина удружења и 
изабрани чланови Управног одбора и предсједник. 
              Средства која Општина Фоча исплаћује из Буџета Удружењу пензионера 
морају бити оправдана, а то Удружење и ради у року који је наведен у рјешењу за 
исплату. 
             Додатни подаци о раду Удружења пензионера могу се добити и кроз 
Информацију о материјалном, здравственом и стамбеном положају пензионера 
општине Фоча, а која је на програму у јулу 2021. године. 
 

5.  Он је предложио да се код Универзитетске болнице у Фочи размисли о 

изградњи кружног тока, пошто постоји проблем у вези паркирања. 
О д г о в о р: 
Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове 

           5.У плану је израда пројекта уређења комплекса болнице који је иницирала 
Универзитетска болница Фоча. Приликом израде пројекта тражиће се најбоље 
техничко рјешење за проблем паркирања аутомобила ван круга болнице. Овај 
проблем је дијелом ријешен изградњом нових 46 паркинг мјеста приликом 
реконструкције саобраћајнице према факултету. Планом се предвиђа и побољшање 
саобраћаја и проширење приступне саобраћајнице према болничком центру.  

6.  Он је предложио да се препоручи надлежним у Републици Српској да као  
Дан Републике Српске буде 30. фебруар. 

О д г о в о р: 
Начелник општине 

            6. Мјесец фебруар има 28 дана , осим што сваке преступне године има 29. 
дана. Потребно је да одборник образложи наведену иницијативу, да би се на њу 
могло одговорити, у складу са озбиљношћу материје и органа коме је упућена. 

 

Никола  Вуковић 

Он је истакао да је извршена реконструкција градског водовода и 

обезбијеђено је уредно снабдијевање грађана водом, па је дао иницијативу да се 
изнађу средства и планира се изградња јавних чесми у свим мјесним заједницама 
гдје постоји градски водовод и да се планира њихово одржавање. 

 



О д г о в о р: 
Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове 

           Општина Фоча има у плану и ради на томе да обезбиједи финансијска 
средства за постављање јавних чесми на мјестима гдје је то потребно. У протеклом 
периоду, у склопу спортског терена у насељу Лазарево, урађена је јавна чесма, а у 
дјечијем вртићу у насељу Доње Поље доведена је у функцију постојећа јавна чесма. 

Општина Фоча ће у складу са својим могућностима наставити са започетим 
активностима. 

 

Милош  Милић  
Он је истакао да је изузетно тешка могућност радног ангажовања доктора 

стоматологије, а ових лица има највише на евиденцији Завода за запошљавање, па је 
дао иницијативу да се поново крене у једну ширу акцију како да се помогне овим 
лицима да добију радно искуситво. 

Он је у вези овог питања дао иницијативу да се крене са школским зубним 
амбулантама. 

О д г о в о р: 
Начелник општине 

            Општина Фоча прихвата ову иницијативу и прослиједит ће је надлежним 
Министарствима на даљу процедуру, уз подршку и сарадњу локалне заједнице у 
складу са буџетом. 

 

Душан  Бодирога 

Он је дао иницијативу да се, за почетак, у општини Фоча обиљежава 5. 

децембар, што би требало да буде Дан Општине. 
Он је образложио да је 5. 12. 1918. године Аустро - угарска званично отишла  

са ових простора као окупатор, а тог датума се фочански срез присајединио 

Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца и на тај начин је завршена вишевјековна 
окупација која је била у Босни и Херцеговини, од Отоманске империје, па до  
аусторугарске окупације.  

О д г о в о р: 
Начелник општине 

            Прихвата се иницијатива за се обиљежава 5. децембар, као датум који је од 
значаја за историју овог града. 
            Дан општине је одређен Статутом Општине Фоча („Службени гласник 
општине Фоча“, бр. 8/17), чланом 8. којим је прописано да је празник општине 9. мај, 
као дан побједе над фашизмом. 

 

 

Достављено: 
1. Скупштина општине 

2. Копија а/а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


