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Фоча, 14.07. 2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ФОЧА
Предмет: Одговор на одборничка питања.
Достављамо одговоре на одборничка питања постављена на Шестој редовној
сједници Скупштине Општине Фоча, која је одржана 17. јуна 2021. године.
Милорад Костић
1. Колико је средстава по основу шумских сортимената уплатило ШГ
„Маглић“ Фоча у буџет Општине Фоча за период 2010 – 2021. године, за сваку
годину појединачно?
Он је образложио да је на Првој посебној сјеници Скупштине, од 20. 5. 2021.
године, тражио од Споменка Стојановића, посланика у Народној скупштини
Републике Српске и директора ШГ“Маглић“ да му одговори на ово питање. Како г.
Стојановић на постављено питање није могао дати прецизан одговор, обећао је да ће
одговор дати у писаној форми, а пошто то није учинио, одборник Костић је поставио
ово одборничко питање.
2. Хоће ли и када г. Споменко Стојановић почети заступати интересе града
Фоча, с обзиром да је народни посланик, изабран гласовима грађана Фоче?
3. Хоће ли г. Споменко Стојановић престати уништавати наше путеве због
неконтролисане сјече наше шуме и због претовара камиона приликом одвоза грађе?
4. Он је Начелнику Општине Фоча пренио захтјев за одржавање хитног
састанка на којем би учествовали привредници који се баве сјечом, извлачењем,
превозом и прерадом шумске грађе, као и представник ШГ „Маглић“ Споменко
Стојановић, на којем би се разматрао и ријешио проблем ових привредника.
Он је овај захтјев образложио наводима да већ дужи временски период
постоји озбиљан проблем у вези пословања локалних привредника који се баве
прерадом дрвета, тј. власника пилана и који се баве сјечом шуме и превозом грађе,
од којег посла зависи преко 200 породица. За овако лоше стање директно је
одговорно ШГ „Маглић“, а индиректно извршна власт Општине, на челу са
Начелником Општине Вукадиновићем. Када је у питању привреда у Општини, мало
шта и функционише, па је незамисливо да привредници који се баве прерадом дрвета
пропадају иако је општина Фоча међу највећим извозницима шумске грађе.
Ради се о томе да је ШГ „Маглић“ већ дужи период, а посебно задњих шест
мјесеци заузео маћехински однос према привредницима Општине који зависе од
овог пословања, јер се њима испоручује само око 30 % од наручене грађе, а и то
мало што се испоручи је веома лошег квалитета и не може да се прода. Фирме из
других градова (Соколац, Пале, Зворник, Лопаре и други) имају приоритет приликом
куповине грађе у ШГ „Маглић, као и приоритет у одабиру квалитета грађе.
Највероватније је да фирме са стране овакав повлаштен статус имају због личне
користи шефова одјела из којих се грађа извлачи. Само неколико привредника из
општине Фоча имају повлаштен однос због приватно – пословних веза са шефовима

одјела у ШГ „Маглић“, док већина привредника пропада. Такође, приликом
одобрења грађе гледа се и страначка припадност. ШГ „Маглић“ је већину наших
привредника који су се бавили сјечом шуме свјесно избацио из тог посла, један дио
је избачен због личних интереса унутар ШГ „Маглић“, а други дио због страначке
припадности.
Трећу групу привредника чине аутопревозници који су се бавили превозом
грађе, које је ШГ „Маглић“ избацио из посла на један перфидан начин, дајући
предност аутопревозницима из других градова, тако да је само неколико
аутопревозника из општине Фоча, који су „блиски“ шефовима из ШГ „Маглић“,
остало да возе, а остали пропадају. Осим тога, шефови одјела камионима са стране
свјесно дозвољавају претовар (преко 60 тона) и тако уништавају наше путеве, што се
мора хитно забранити и о томе обавијестити полиција.
Он је сматрао да је ШГ „Маглић“ на челу са Споменком Стојановићем
директни кривац што су привредници општине Фоча доведени до банкрота, док је
начелник Општине г. Вукадиновић индиректни кривац јер није свјестан својих
ингеренција у вези овог проблема, као ни његове озбиљности, о чему се може
распитати у најближим општинама Чајниче и Калиновик, у којим су локални
привредници приоритет у дрвној индустрији и гдје се начелници ових општина
питају у својим шумским газдинствима, што би требало да буде и у општини Фоча.
О д г о в о р:
Одборничко питање је благовремено достављено ШГ „Маглић“ Фоча. До
момента слања скупштинских материјала одговор није достављен.
5. Он је истакао да родитељи дјеце која користе Дјечији вртић „Чика Јова
Змај“ траже да се одговори да ли ће Дјечији вртић у мјесецу августу ове године бити
затворен 21 дан због годишњег одмора?
Он је апеловао да се Дјечији вртић не затвара, поготово што је тек изграђен, а
има и довољан број запослених радника.
О д г о в о р:
Одговор на одборничко питање је доставила Јавна установа за
предшколско васпитање и образовање дјеце Дјечији вртић „Чика Јова
Змај“ Фоча дописом број:98/21 од 13.07.2021.године:
„Поштовани одборниче, овим путем вас обавјештавамо да су сви родитељикорисници услуга ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ уредно обавјештени о
реализацији колективног одмора у мјесецу августу у трајању од 15 радних
дана.Такође, напомињемо да је установа и у мјесецу августу 2020.год. реализовала
колективни годишњи одмор. Из тог разлога нам је несхватљиво да се родитељи
обраћају вама по том питању тврдећи да нису упознати и траже одговоре од вас,а не
од надлежне установе.
Током свих ових година сарадња са родитељима је била на изузетно високом нивоу,
а таква је и данас. Родитељи нам се обраћају за бројне информације, траже помоћ у
рјешавању својих проблема, дају идеје и приједлоге и то путем свакодневних
индивидуалних разговора, путем родитељских састанака, путем писмених и усмених
обраћања управи установе и путем Савјета родитеља. Истичемо да све до
17.06.2021.год. када сте поставили одборничко питање,нико од родитеља се није
обратио установи да изложи проблем везан за реализацију колективног одмора. Тек
5.7.2021.год. запримљен је допис представника Савјета родитеља средње 1 групе у
вези са реализацијом колективног одмора. Већ 7.7.2021.одржан је састанак коме су
присуствовала два родитеља. На том састанку упознали смо их са разлозима
реализације колективног одмора, а сада желимо упознати и вас.

Свих претходних година у установи није реализован колективни одмор јер смо на
разне начине успијевали да организујемо безбједан рад установе. Тек прошле године
реализовали смо колективни одмор због проблема које је изазвала пандемија вируса.
Ове године принуђени смо поново реализовати колективни годишњи одмор јер
нисмо у могућности обезбједити сигурно и квалитетно функционисање установе у
мјесецу јулу и августу.
Наиме, ваша констатација да установа има довољан број радника није тачна, јер
управо главни проблем и јесте у недостатку техничког особља задуженог за
припрему и дистрибуцију хране као и за одржавање хигијене простора.
Преласком из старог објекта (307 m2) у нови објекат (1890 m2) установа је задржала
исти број радника-техничког особља 2 куварице и 2 чистачице,иако смо пројекцијом
буџета за 2021.год. затражили ангажовање додатних радника на одржавању чистоће
и на припремању и дистрибуцији хране. Неизводљиво је да једна куварица у мјесецу
јулу и једна куварица у мјесецу августу припреме на дневном нивоу 450 оброка
(доручак, ручак, ужина), сервирају исти тај број оброка на оба нивоа установе и да
одржавају хигијену ситног инвентара и простора, што би била ситуација уколико
није организован колективни одмор. Исти проблем имамо и са радницама на
одржавању хигијене. Неизводљиво је да по једна чистачица у мјесецу јулу и августу
одржава хигијену 1890 m2простора, припрема креветиће за 150 дјеце колико их у
просјеку долази током јула и августа и обавља све друге додатне послове.
Имајући у виду све наведено, надамо се да ће локална заједница, али и Ви као
одборник, дати свој допринос како бисмо ријешили изложени проблем и
пројекцијом буџета за 2022.год. омогућити ангажовање потребног техничког особља
и самим тим омогућити да установа несметано дјелује и током мјесеца августа.
Рјешење овог проблема је у интересу и родитеља и запослених радника у овој
установи. Нажалост, радници ове установе не могу да користе годишњи одмор према
властитим жељама, већ искључиво током мјесеца јула и августа, односно у случају
колективног одмора, искључиво у прве три седмице мјесеца августа.“
Милош Милић
1. Он је замолио да се на сљедећој сједници Скупштине попуни Комисија за
буџет и финансије новим чланом, јер пред овом комисијом предстоје одређене
активности у наредном периоду.
О д г о в о р:
Одјељење за општу управу
Комисија за буџет и финансије ће бити попуњена у складу са важећим
законским прописима.
2. Када ће бити коначан извјештај везано за водотокове, јер је потребно да се
има права информација ради безбједности живота грађанства?
О д г о в о р:
Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове
2. Као што смо вас и раније упознали Комисија коју је формирао Начелник
општине је два пута извршила обилазак локације „Лучка врела“ и „Чесме“,
укључујући и ширу зону заштите изворишта. На поменутом терену су уочени
трагови активности везани за сјечу шуме и извлачење дрвета. Постављена је додатна
табла са упозорењем о забрани радова на том подручју. Након овога није долазило
до замућења воде, а даљим активностима врши се праћење и надзор на поменутом
подручју.

Никола Вуковић
Када ће бити постављена улична расвјета у насељу Баљево Поље и Авдагића
Лука, у Мјесној заједници Кута?
Он је образложио да већ постоје стубови за електрорасвјету и требало би
обезбиједити сијалице, уз напомену да у овим насељима живи 28 дјеце.
О д г о в о р:
Одјељење за просторно уређење,стамбено-комуналне послове
Улична расвјета у насељу Баљево Поље и Авдагића Лука ће бити постављена
када се створе сви финансијски и технички услови за реализацију. Потребно је
урадити комплетну пројектну документацију која обухвата изградњу јавне расвјете у
дужини од цца 800 м.
Татјана Шифорија
Она је истакла да су јој се грађани из Невесињске улице, у Доњем Пољу, тј.
Малиш Дијана и други, обратили за помоћ у рјешавању проблема излива
канализације у њихова дворишта.
Становници су се обраћали предузећу „Извор“, али се ово предузеће огласило
ненадлежним за ово питање и грађане упутило на Општину Фоча. Мјештани наводе
да проблем изливања канализације датира од реконструкције водовода.
Она је замолила надлежно одјељење Општинске управе Општине Фоча да
испита узрок наведеног проблема и да приступи његовом рјешавању.
О д г о в о р:
Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове
Стручно лице Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове
је изашло на лице мјеста и утврђено је чињенично стање за истакнути проблем,
након чега је упућен допис надлежном предузећу ПВиК „Извор“ а.д. Фоча и добијен
је одговор да је рјешавање наведеног проблема могуће изградњом ревизионог
канализационог шахта на локацији нижој од објекта Малиш Дијане у ул.
Невесињској. У наредном периоду општина Фоча ће приступити извођењу
потребних радова.
Душан Бодирога
Зашто ОШ „Свети Сава“ и ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ своје Фејсбук
објаве не исписују ћирилицом, односно писмом народа којем највише припада дјеце
која иду у ове васпитне и образовне институције, јер је једно од основних елемената
у овим институцијама да науче дјецу писмености, њиховом писму, језику и култури?
Он је истакао да је један од културних идентитета српског народа и писмо
ћирилица, сматрајући недопустивим да јавне институције које се финансирају прије
свега из буџета Републике Српске, у којој је већински српски народ, своје званичне
презентације и на Фејсбук страници врше латиничним писмом, односно туђим, а не
ћилиричним писмом, које је писмо српског народа. Поготово је то недопустиво за
образовне институције.
О д г о в о р:
Одговор на одборничко питање доставила је ЈУ Основна школа „Свети Сава“
Фоча дописом број:249-0415/2021 од 12.07.2021.године, који је у прилогу овом акту.
Одговор на одборничко питање доставила је Јавна установа за прешколско
васпитање и образовање дјеце Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча дописом
број:99/21 од 13.07.2021.године:

„ ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча од 2013.год. када је и отворена Фејзбук
страница вртића, све своје објаве исписује латиницом. Администратори странице су
донијели одлуку на ком писму ће се представљати и изабрали су латинично писмо
искључиво из практичних разлога – већа видљивост на друштвеним мрежама.
Пракса исписивања објава на Фејзбуку латиничним писмом није присутна само на
страницама ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ и ОШ „Свети Сава“. Ако мало боље
погледате видјећете да осим Радио Фоче све друге образовне институције (основне
школе, средња школа, факултети) као и друге јавне установе које дјелују на подручју
наше општине своје објаве исписују латиничним писмом. Имајући у виду ту
чињеницу,није нам баш најјасније зашто сте од свих тих установа издвојили једино
ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ и ОШ „Свети Сава“.
Ако је Ваша једина замјерка то што користимо латинично писмо на објавама, хвала
вам што подржавате наш рад.“
Крсто Ивановић
Он је у писаној форми поставио одборничко питање којим група родитеља из
насеља Превраћ од надлежних органа тражи да омогући веће превозно средство за
превоз ђака из насеља Превраћ који похађају основну школу, јер постојеће превозно
средство (комби) према својим капацитетима не задовољава потребе превоза ђака
(скученост, недовољан број сједишта), а због епидемиолошких мјера половина ђака
не може да користи овај превоз.
Родитељи ђака из насеља Превраћ моле да се организује превоз ђака по
смјенама и да превоз користе ученици прве и друге смјене, а не једнократно као што
је до сада био случај.
О д г о в о р:
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Превоз ученика из насеља Превраћ ће бити детаљно анализиран до почетка
нове школске године и у складу са могућностима ће се пронаћи најбоље рјешење. за
превоз ученика на овом подручју.

Достављено:
1.Скупштина општине
2.Копија а/а
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ОПШТИНА ФОЧА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ФОЧА
ФОЧА

Предмет: Иницијативе одборника.-

На Шестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је одржана 17.
јуна 2021. године, у оквиру предвиђене тачке дневног реда: Иницијативе одборника,
нове иницијативе дали су одборници: Татјана Шифорија, Огњен Бодирога, Никола
Вуковић, Милош Милић и Душан Бодирога.
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.
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.
2. Он је предложио да Општина Фоча учествује у изградњи срушене цркве у
Коњевић Пољу.
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.
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.
5. Он је предложио да се код Универзитетске болнице у Фочи размисли о
изградњи кружног тока, пошто постоји проблем у вези паркирања.
6. Он је предложио да се препоручи надлежним у Републици Српској да као
Дан Републике Српске буде 30. фебруар.
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.
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.
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.

Достављено:
1. Начелник Општине,
2. Замјеник Начелника Општине,
3. Начелници одјељења Општинске управе 5х,
4. За евиденцију,
5. Архива.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Драшковић

