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 ПРЕДМЕТ: Одговор на инцијативу одборника 

 

 

 На шестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, одржаној 
17.06.2021. године, одборник Огњен Бодирога, дао је следећу инцијативу: 

 

 

Он је истакао да му се јавала неформална група грађана Удружења 
„Шапице“ Фоча у вези са азилом за псе и мачке, у Филиповићима, каја изражава 
велику сумњу да се у два мандата г. Радисава Машића као начелника Општине, у 
сарадњи са лицима која воде 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, већ 
само водом и хљебом. 

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

 

Одговор:  

 

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. 
 

 

 

 

 

 

У Фочи, јули 2021 године     
                                    НАЧЕЛНИК 

                         Одјељења за просторно уређење, 
                стамбено-комуналне послове                                   

                                                                                         Ранко Поповић дипл.инг.арх. 

  


