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Предмет: Одговор на одборничка питања.      

   

Достављамо одговоре на одборничка питања постављена на  Седмој редовној 
сједници Скупштине Општине Фоча, која је одржана 22. јула 2021. године. 

 

Изет Спахић:  

 

1. Када ће Начелник општине заказати нови састанак са власницима МХЕ у 
Мјесној заједници Јелеч, а везано за електрификацију села у овој МЗ. 
О д г о в о р: 

      Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове 

 1. Претходни период је био период коришћења годишњих одмора. Састанак 
са власницима МХЕ ће се заказати у најскорије вријеме. Напомињемо да велика 
већина власника МХЕ није показала интересовање код претходног заказивања 
састанка.  
 

2. Може ли извршна власт Општине интервенисати код предузећа ПВиК“Извор“ 

да ријеши проблем водоснадбјевања у МЗ Јелеч, ради се о квару на цјевоводу, 
долази до огромног одлива воде и великих губитака док истовремену 
мјештани немају довољно воде. 
О д г о в о р: 
Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове 

2. На писмени захтјев овог Одјељења, од стране предузећа ПВиК „Извор“ а.д. Фоча 
добили смо одговор да је водоснабдјевање у МЗ Јелеч уредно. 

 

3. Може ли извршна власт  Општине интервенисати код предузећа 
ПВиК“Извор“  да ријеши проблем водоснадбјевања водом код домаћинства 
Љубинац у мјесту Зубовићи, овај проблем је дуго присутан, у комшилуку има 
воде док код ове породице истовремено нема. 
О д г о в о р: 
Одјељење за просторно уређење,стамбено-комуналне послове 

3. Представници Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове су 
заједно са ПВиК „Извор“ а.д. Фоча, у више наврата излазили на терен и установљено 
је да је до прекида снабдјевања водом ове породице долазило због зачепљења на 
филтеру базена. Овај недостатак је одмах отклоњен и обезбјеђено је уредно 
снабдјевање водом. 
 Обзиром да је у међувремену дошло до новог прекида те постоји основана сумња   
неовлашћеном приступу и прекиду снабдјевања водом од стране појединих лица, а 
што ће бити утврђено потребним детаљним активностима на самом терену. 
Свака злоупотреба од стране неовлаштених лица биће процесуирана уз обавезу 
накнаде свих трошкова. 



 

4. Шта извршна власт  општине може подузети да се коначно почне рјешавати  

проблем електрификације села Јасенаво у МЗ Кратине, подсјећамо средства у 
износу од 64000 КМ обезбједило државно Министарство за људска права. 
О д г о в о р: 
Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове 

4. У току је процедура јавне набавке. Комисија је извршила отварање понуда, 
рангирани су понуђачи, проведен је поступак Е-аукције и чека се истек жалбеног 
рока. Жалбени рок истиче 28.09.2021. год. Уколико не буде жалбених захтјева, 
одмах по истеку жалбеног рока, приступиће се потписивању уговора.  
 

5. Када ће Извршна власт  општине омогућити нашој суграђанки Лејли Мезбур 
из мјеста Табаци да уђе у своју имовину,  тј кућу у којој се налази друга 
породица по рјешењу општине ( прилог писмо Лејле Мезбур). 

     О д г о в о р:  

       Одјељење за просторно уређење, стамбено-кому налне послове 

       5.Надлежном Општинском органу није позната чињеница да је по рјешењу 
Општине у кућу Лејле Мезбур смјештена друга породица, а исто рјешење није 
достављено ни уз молбу именоване. Органи управе Фоча нису надлежни за 
исељавање лица из приватне имовине, односно рјешавање међусобних односа тих 
лица. Заштиту права на своју имовину именована може тражити преко 
Полицијске управе Фоча, односно судским путем. 

 

6.Шта извршна власт Општине  планира подузети у вези захтјева Удружења 
жртава рата “Фоча 92-95”, а везано за отпочињање грађевинских радова на 
локалитету Бук Бијела, наиме ово удружење основано сумња да се на 
локацији налазе посмртни остаци њихових породица, подсјећају да је на овој 
локацији већ пронађено и идентификовамо 43 жртве, допис удружења је у 
прилогу. 

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

 6.Извршна власт Општине Фоча нема сазнања да се на предметној локацији 
налазе посмртни остаци лица о којима говорите. Сигурно је да ће се код градње 
објеката водити рачуна и о чињеницама које наводите. 

 

7.Када ће извршна власт општине  одговорити на захтјев и иницијативу 
Удружења жртава рата да се одреди прецизна локација за изградњу Спомен 
обиљежја Бошњачким жртвама рата у периоду 92-95 г. 

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

7. Извршна власт разматра достављену иницијативу и одговор на захтјев ће дати 
на основу става комисије, која ће размотрити све поднесене захтјеве, у складу са 
важећим законским прописима. 
 

 

Огњен Бодирога:  

Он је истакао да питање упућује  начелнику Одјељења за просторно уређење 
и  стамбено-комуналне послове, инспекцију и директору  ЈКП“Извор.“ 

Он је истакао да се задњих дана градом шири несносан смрад, поготово 
улицом Краља Петра и  у насељу Рибарска, а такође и код установа као што су 
Полицијска управа и Општина, па је затажио да му се  у писаном облику одговори 
сљедеће:  



1. Да ли разлог  то што је фекална канализација прикључена на кишну 
канализацију?. 

2. Који је извођач, односно подизвођач радио ту активност, па је до тога 
довео? 

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

 

      Проблем зачепљења оборинске и канализационе мреже на локацијама о којима 
говорите је ријешен. 
Радове је извела Општина Фоча, а трошковник је достављен инвеститору радова 

„Павгорд“д.о.о. Фоча, на изградњи објекта колективног становања који се налази 
иза објекта бивше робне куће Фочанка. 
Податак ко је био извођач, односно подизвођач на овим радовима затражили смо 

писмено од ПВиК „Извор“ а.д. Фоча. Од стране овог предузећа смо добили 
одговор да нису упознати који је извођач или подизвођач вршио прикључење на 
канализациону мрежу. 

 

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?(питање је упућено г. Споменку Стојановићу) 

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? 

О д г о в о р: 
Одборничка питања су упућена на директора Шумског газдинства 

„Маглић“ Фоча и до момента слања материјала није достављен одговор. 
 

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: 
Начелник Општине 

           4. На иницијативу дрвопрерађивача из општине Фоча, Начелник општине је 
заказао састанак  у ресорном Министарству који је одржан у Бања Луци са 
овлаштеним представницима дрвопрерађивача, превозника из ове области и 
представницима предузећа из области сјече и извлачења дрвета и на састанку је 
закључено да ће се размотрити захтјеви и изаћи у сусрет дрвопрерађивачима у 
складу са законским могућностима. На састанку је такође предложена измјена 
постојећег Правилника којим би дрвопрерађивачи дошли у повољнију позицију. 

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. 

(питања 1-5 су поновљена) 
О д г о в о р: 
Одговор на ово одборничко питање дат је на сједници Скупшине 

општине. 
Он је од Начелника општине Фоча затражио да му одговори. 
„  Колико је средстава по основу шумских сортимената уплатило ШГ 

„Маглић“ Фоча у буџет Општине Фоча за период 2010 – 2021. године, за сваку 
годину појединачно?  

О д г о в о р: 
Одјељење за финансије 

            Одговор на ово одборничко питање дат је одборнику у писменом облику на 
сједници Скупштине Општине. 
 

 

 



Мирослав Матовић:  

1.Када ће се извршити поправка пута, односно санација пута Драгочава-

Ђурђево брдо-Биокови у дужини од 250 метара који је већ дужи временски период 
непроходан? 

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

1. Програмом уређења грађевинског земљишта за 2021.годину нису планирана 
новчана средства за санацију овог дијела пута Драгочава-Ђурђево брдо-Биокови  у 
дужини од 250 м. 
Приликом израде Програма уређења грађевинског земљишта за 2022.годину исти ће 
се узети у разматрање. 
 

2.Када ће се одрадити расвјета у улици Немањиној, мисли се на простор 
између зграде дирекције ХЕ“ на Дрини“ и ХЕ“ Бистрица“ и задње зграде до 
игралишта? 

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

Изградња расвјете на поменутом простору нија планирана Програмом уређења 
градског грађевинског земљишта за 2021. год. У наредном периоду ћемо размотрити 
Ваш захтјев и у складу са финансијским могућностима донијети одлуку око истог. 
Уколико не дође до реализације, наша препорука је да Савјет МЗ Центар кандидује 
овај пројекат као један од приоритета за наредну годину,  како би се узео у 
разматрање приликом израде Програма уређења градског грађевинског земљишта за 
наредну годину.  

 

3. Да ли  у Немањиној улици појединци праве паркинг на јавним површинама, 
пошто постоји информација да то чине појединци? 

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

3. Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове у протеклом 
периоду није запримило захтјев за заузимање јавне површине у сврху паркирања у 
Немањиној улици. Такође, Одјељењу за инспекцијске послове и комуналну полицију 
нису подношене пријаве за бесправно заузимање јавне површине у Немањиној 
улици, а ради паркирања. 
 

 

Предраг Кунарац:  

 Када ће  се у центру улице Цара Лазара поставити решетка на шахту ? 

(Ово питање је поновљено више пута) 
      О д г о в о р: 
       Одјељење за просрорно уређење,стамбено-комуналне послове 

Поменути шахт није био у функцији те је из тог разлога стављен ван употребе. 
 

 

 Никола Вуковић: 

Да ли се у Соколској улици Фочанске куће и објекта“Партизан“ до 
Ватрогасног дома и Поште могу очисти, односно промјенити  канализационе цијеви? 

Он је образложио   да у  вроијеме обилнијих падавина све оборинске воде, чак 
из насеља Ћерезлук, иду  Соколском улицом, а канализационе  цијеви не могу да  
приме толику количину воде, па се иста излијева из шахта и плави улицу и улази  у 
месару „Нерић“ и подруме околих зграда и Поште и ствара велике проблеме, због 
чега  су грађани огорчени. 

 



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

Представници овог Одјељења су изашли на лице мјеста и анализирали постојећи 
проблем. Ради се о оборинским водама које изазивају проблем о којима говорите. На 
терену је после детаљног прегледа установљено да је потребно извршити одвајање 
оборинске воде са фекалне канализације јер пресјек те цијеви не може да прими ту 
количину воде усљед обилних падавина. У наредном периоду предузеће се радње и 
активности на рјешавању овог проблема. 
 

 

Милош  Милић:  

 

     Он  је замолио да се на почетку улице која граничи са гробљем „Божовац“  

ријеши питање оборинских вода и других нечистоћа које иду у ово гробље и  у  
току године најмање 3-4 пута ставарају велике проблеме   у дијелу овог гробља гдје 
су сахрањене породице Милић и породице Радовић. 

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

 

Службеници овог Одјељења су заједно са представником  „Комуналац“ а.д.  Фоча, 
изашли на лице мјеста,  уочили горе наведени проблем и констатовали да у 
међувремену изграђени већи зид није адекватно рјешење за веће количине падавина, 
односно оборинских вода. Горе наведени проблем је још већи из разлога што је на 
погрешан начина спојен прелив фекалне канализације са оборинским водама. Из 
ових разлога у наредном периоду ће се предузети радње и активности да се настали 
проблем у потпуности ријеши. 
 

 

 

Достављено:                                                                                     
1. Скупштина Општине,  
2. Копија а/а         

                                                                                                                                                                            


