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Предмет: Одговор на иницијативе одборника.      

    

 

 Достављамо одговоре на иницијативе одборника поднесене на  седмој 
редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је одржана 23.07. 2021. 

године. 
Огњен Бодирога 

Он је дао иницијативе : 
1.Да се  под хитно санирају решетке на мосту 9.мај. 
О д г о в о р: 
Одјељење за просторно уређење,стамбено-комуналне послове 

1.Одјељење је у поступку израде пројекта за измјену постојећег рјешења решетки 
које су се показале као нефункционално рјешење. 
 

2.Да Општина изврши суфинансирање  средстава за набавку једног комплета 

уџбеника за све породице са троје и више дјеце, самохране родитеље и социјално 
угрожене породице. 

О д г о в о р: 
Начелник Општине 

2.Обзиром на активности Владе Републике Српске и надлежног министарства који 
су обезбиједили уџбенике за одређене разреде, општина Фоча је као вид помоћи 
вишечланим породицама упутила јавни позив за помоћ при набавци огрева и 
зимнице за ову категорију, који још траје. 
 

3. Да  треба извршити премјештање аутобуског стајалишта  из Шантићеве 
улице ( које је ван употребе) и поставити стајалиште код  Храма Светог Саве или на 
неко друго једнако  прометно мјесто. 

О д г о в о р:  
Начелник општине 

3.Стајалиште код Храма Светог Саве се већ користи и прописно је означено 
вертикалном сигнализацијом, а планирано је постављање надстрешнице. 
 

4. Да се упише  пут Игманског марша, јер  становници овог краја због тога 
што улица није уписана не могу да траже одржавање пута у зимском периоду, а  
поготово његово асфалтирање. 

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

4. Улица Игманског марша се уредно одржава у зимском периоду (пут за депонију), 
а краци тог пута се одржавају по приоритетима у склопу редовног зимског 
одржавања. 

5. Да ли ће се  у 2021 години  одржати Фудбал френс и турнир „Ратко Раде 
Шобот“. 



 

О д г о в о р: 
Начелник општине 

5.Због непредвидиве епидемиолошке ситуације и ограниченог путовања није било 
могуће организовати Фудбал френдс. Турнир „Ратко Раде Шобот“ је одржан уз 
учешће од преко 40 екипа у три категорије у трајању од 10 дана. 
 

6. Да се што прије очисти трава испод  зграде Општине, рубом објекта од 
радње Мила Савића до продавнице Остојића. 

О д г о в о р: 
Начелник општине 

6. Површина наведена у иницијативи одборника се редовно одржава. 
 

7. Да Начелник општине  у скорије вријеме одржи састанак са  спортским 
удружењима, односно предсједницима спортских удружења и клубова и да се на  
истом састанку разговара и о платама свих спортских радника и свих одбојкаша, 
одбојкашица и фудбалера. 

О д г о в о р: 
Начелник општине 

7. Начелник општине у континуитету одржава сасатанке са представницима 
спортских клубова и удружења гдје се разговара о свим актуелним потребама  
спортских клубова. Као што је то уобичајено, у поступку припреме буџета одржаће 
се састанак са спортским удружењима у циљу сагледавања стања и потреба 
спортских удружења. 
 

8 Он је затажио да му се објасни како се врши селекција дјеце приликом 
њиховог уписа у Дјечији вртић“Чика Јова Змај“, јер је очигледно да се у Вртић не 
може уписати свако дијете, па је сугерисао да се поведе рачуна да се свако 
заинтересовано дијете може уписати у овај вртић.  

О д г о в о р: 
Начелник општине 

8.Одговор на поднесену иницијативу је доставио Дјечији вртић „Чика Јова Змај“: 

 

„ Начин и поступак уписа дјеце у ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча уређен је 
Статутом и Правилником о пријему и боравку дјеце у ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова 
Змај“ Фоча бр.59/2016 , а све у складу са Законом о предшколском васпитању и 
образовању. 
Дефинисани критеријуми на основу којих се врши упис су: 
-дјеца чији су родитељи лица са инвалидитетом 

-дјеца самохраних родитеља 

-дјеца из породица са троје и више дјеце 

-дјеца из породица којима је утврђен статус корисника права на новчану  помоћ, 
дјечији додатак и матерински додатак 

-дјеца припадника мањинских етничких заједница 

-дјеца из породица у којима су оба родитеља или један родитељ запослени 

-дјеца из породица у којима већ једно или више дјеце бораве у установи 

листа чекања. 

На основу наведених критеријума врши се бодовање кандидата по конкурсу. За 

сваки наведени критеријум родитељи достављају писмену потврду. Јавни позив за 
упис дјеце у предшколску установу расписује се сваке године у мају мјесецу. 
ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча је 07.05.2021.год. године расписала Јавни  
позив за пријем дјеце за радну 2021/22.год.који је био отворен до 31.05.2021.год. и 
објављен у средствима јавног информисања, као и на огласној табли установе. 



У вези са тим, желимо вас обавијестити да су примљена сва дјеца за коју су 
родитељи конкурисали на поменути јавни позив. 
Најбољи интерес дјетета и повећање обухвата дјеце институционалним 
предшколским васпитањем и образовањем су главни приоритети ЈУ Дјечији вртић 
„Чика Јова Змај“ Фоча и у складу са тим установа и дјелује, а што смо и доказали 
током свих година преданог рада. 
Број дјеце који установа може уписати и који се сваке године уписује у установу су 
јасно прописани Законом о предшколском васпитању и образовању и у складу са 
наведеним сви капацитети у ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча су попуњени.“  

 

9. Он је напоменуо да се  за евентуални пут Брод – Тјентиште апеловао да 
овоја пут планира да  прође  кроз Трноваче, Буковица и Мјешаја, јер  то траже 
мјештани ових насеља. 

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

9. Надлежно министарство и Путеви Републике Српске раде пројекат пута Брод- 

Тјентиште при чему  приликом студије изводљивости и оправданости трасе узима у 
обзир  економски аспект, стабилност тла, повезивање насељених мјеста, повољност 
трасе пута за највећу фреквенцију саобраћаја и све друге околности које могу бити 
од значаја за изградњу пута. Ваша иницијатива је прослијеђена надлежном 
министарству , имајући у виду потребу становника насељених мјеста за добром 
путном комуникацијом. 

  

Милорад Костић 

Он је, у име  спортских радника  Фудбалског клуба „Сутјеска“ упутио 
иницијативу Начелнику општине,  а односи  се на одборника Гордана Мастила. У 
овој иницијативи се тражи да се са мјеста тренера у ФК“Сутјеска“ одмах смјени 
одборник Гордан Мастило и затражио је да се ово објасни у материјалима  и достави 
свим одборницима. 

У иницијативи се наводи да је проблем у ФК „Сутјеска“ настао када је   за 
тренера ФК“Сутјеска“ именован Гордан Мастило, тако да се у овом случају није 
руководило интересима Фудбалског клуба, већ је одлука била искључиво политичка. 
Он је даље изнио одређене квалификације које се тичу стручности именованаог као 
спортског тренера, наводећи да се исти никада није бавио фудбалом нити је био у 
боло којем фудбалском клубу, а на његово довођење реагују и родитељи дјеце који 
тренирају у клубу. Даље се истиче да би било боље умјесто Гордана Масила у 
ФК“Сутјеска“ довести  сртучног и професионалног тренера и платити га за његов 
рад, јер би овај Клуб од тога имао користи и напредак. Упућене су критике и на 
понашање именованог.  

У Иницијативи је затражено од Начелника општине да се именовани смјени 
са мјеста тренера  ФК“Сутјеска“  

( Прилог. Изворни текст иницијативе) 
О д г о в о р: 
Начелник општине 

Фудбалски клуб „Сутјеска“ Фоча је дописом број:329/21 од 30.11.2021.године 
одговорио на поднесену иницијативу и у прилогу је овом акту. 

 

Милош  Милић:  

1.Он је истакао да је инпресиониран оним што је видио и што је чуо 
непосредно од становника села Врбница и од њих је замољен да  Начелнику 
оппштине и  његовој замјеници пренесе поруку да исти организује састанак са овим 
мјештанима и саслушају њихове идеје, а помоћ им не треба. Он је сугерисао 
Начелнику општине да у мјесецу августу ове године неколико сати посвети  
мјештанима села Врбница. 



О д г о в о р: 
Начелник општине 

1.Начелник општине захваљује на позиву мјештана села Врбнице и истиче да је са 
великим задовољством и поносом  гледао емисију снимљену о добрим људима овог 
села емитовану на РТРС-у. Овим путем се захваљује свима који су учествовали у 
снимању емисије, уз обавезу да када то временске прилике дозволе обиђе становнике 
Врбнице. 

 

2. Он је у, име грађана који су родом из општине Горажде, а живе у Фочи, 
поновио иницијативу, коју је дао још прије двије године, да се истакнутом пјеснику, 
можда највећем пјеснику у БиХ, па и бившој Југославији, покоњем Раду Јовановићу  
у културним просторима у Фочи  изврши омаж и презентација рада овог пјесника. 

О д г о в о р: 
Начелник општине 

2. Усваја се иницијатива и у најскорије вријеме ће бити организован омаж и 
презентација рада Рада Јовановића. 
 

 Дејан Павловић 

Постоји ли могућност додјеле одређене парцеле која је у власништву 
Општине за изградњу тениског терена на коме би се евентуално монтирала балон 
сала или се изградио стални објекат у коме би се тенис могао тренирати током 
цијеле године, обзиром да је све евидентнији  успјех фочанске дјеце посљедњих 
година на државним турнирима. 

О д г о в о р: 
Начелник општине 

Усваја се иницијатива да се са предсједником  клуба након израде идејног рјешења 
изнађе локација. 

 

            Oдговори на одборничке иницијативе поднесене на Осмој редовној сједници 

Скупштине Општине Фоча, која је одржана 30. септембра 2021. године: 
 

Милорад  Костић је изнио двије иницијативе.  
 

1.  Он је у име грађана и у своје лично име дао иницијативу Начелнику 
Општине да се на наредну сједницу Скупштине позове директора КП „Комунлац“ 

а.д. Фоча, које предузеће је задужено за одвоз смећа и прање улица у граду. 
Он је образложио да се уназад пар година град јако лоше чисти од смећа, а 

градске улице се уопште не перу, па чак и туристи који свраћају у град праве видео - 
клипове у најужем центру града снимајући мање депоније смећа које су недавно 
формиране и то избацују на друштвене мреже у јако негативном контексту. 
Постојећи контејнери за одвоз смећа су постављени непрописно и без било каквог 
околног уређења, а највећи проблем је што се смеће не вози редовно и контејнери су 
препуњени, па су грађани принуђени да смеће одлажу поред контејнера. Задњих 
мјесеци влада јак смрад по центру града због нередовног одвоза смећа, па се грађани 
боје заразе. Најкритичнија мјеста по овом питању су: шеталиште код ћошка ОШ 
„Свети Сава“, иза Центра за културу и информисање, испод ћехотинског моста, 
преко пута предузећа „Комуналац“, шеталиште поред Рибарског ресторана и најужи 
блок зграда на Горњем Пољу. Смеће са Драгочаве се уопште не вози, а на путу уз 
ћехотински мост се налази једна велика депонија, а још већа депонија је на путу код 
излетишта изнад Бриона. Посебан проблем у граду је прање и чишћење градских 
улица, а предузеће „Комуналац“ је за свој нерад подигло цијену својих услуга. 

О д г о в о р: 
Начелник општине 



1. Извршна власт путем органа управљања у ЈКП „Комуналац“ предузима мјере за 
унапређење рада, односно квалитетније и ефикасије чишћење града. Набавком нових 
контејнера и уређењем простора око контејнера ствара се могућност за пружање 
кавлитеније услуге у овој области. Такође је вршено прање улица по одређеном 
плану. Програмом скупштине је прописана обавеза комуналних предузећа за 
подношење извјештаја скупштини чиме је створена могућност да се између осталог 
и поставе питања директорима предузећа. 

 

2.  Када ће Општина Фоча због безбједности грађана поставити лежеће 
полицајце у Његошевој улици, и то од Центра за културу и информисање до зграде 
Основног суда, у Принциповој улици и испред маркета „Тропик“? 

Он је образложио да се о овом проблему причало на ранијим сједницама 
Скупштине Општине и да је констатовано да је ово велики проблем по безбједност 
грађана. Он је сматрао да је лежеће полицајце у наведеним улицама требало 
поставити прољетос, јер се у овим улицама и цијелом граду вози јако брзо и због 
тога се стално дешавају проблеми. Грађани пјешаци су због наведеног проблема 
свакодневно изложени стресу, а посебно влада бојазност родитеља за своју малу 
дјецу. Сви градови у окружењу овај проблем су ријешили постављањем лежећих 
полицајаца, па Општина Фоча по том питању не треба да буде изузетак. 
Постављањем лежећих полицајаца проблем би се ријешио на задовољство грађана. 
Он је апеловао на Начелника Општине да се изнесени проблем ријеши одмах. 

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

2.Програмом за 2021. годину нису планирана средства за постављање превентивних 
избочина (лежећи полицајци) на подручју општине Фоча. У наредном периоду ће се 
планирати средства и лежећи полицајци ће се постављати према потребама на терену 
и приоритетима. 

 

Огњен  Бодирога је изнио четири иницијативе. 
 

1.  Он је истакао да треба увести праксу да спортисти који су прославили град 
добију посао, па је дао иницијативу да први од таквих спортиста буде Радан 
Муминовић, који је био истакнути спортиста и који је у младости имао одређену 
несрећу. Са његовим запослењен Општина Фоча би му се одужила за све неправде 
које је претпио и за све оно што је он као спортиста дао Општини. 

О д г о в о р: 
Начелник општине 

1.Општина Фоча је и до сада водила рачуна о заслужним спортистима овога града и 
наставиће ту праксу у складу са расположивим средствима и важећим прописима. 

 

2.  Он је предложио да се уради социјална карта у општини Фоча, како би се 
имао јасан преглед социјалног стања породица.  

Има породица гдје сви чланови породице раде у државним фирмама, а има 
породица у којим нико из породице није запослен. 

О д г о в о р: 
Начелник општине 

2.Ради се о одговорном послу који захтијева  материјална средства и поштовање 
прописа из ове области. Центар за социјални рад је урадио анкетне листиће који се 
односе на социјалну проблематику у општини Фоча, као и софтвер који подржава 
унос и ажирирање података. Слиједио би посао који је сличан попису становништва, 
што захтијева значајна средства и људске ресурсе. 

 

3.  Он је предложио да се убрза са изградњом капеле на гробљу „Божовац“,  

барем да се иста наткрије.  



 

 

 

О д г о в о р: 
Начелник општине 

3.У овој години је било планирано само покривање капеле што је и урађено, а 
изнађена су средства која ће омогућити њен завршетак. 

 

4.  Он је предложио да текст који чита одборник приликом вјенчања буде 
написан на ћирилици. 

О д г о в о р: 
            Начелник општине 

4. Усваја се предложена иницијатива. 
 

Мирослав  Матовић 

Он је у своје лично име и у име својих колега из Стоматолошке службе у 
Дому здравља Фоча покренуо иницијативау да се у буџету Општине Фоча за 2022. 

годину планира грант помоћи Дому здравља у износу од 30.000 КМ за обнову 
стоматолошке опреме у овој установи, јер је постојеће опрема веома стара.  

Он је образложио да је стоматологија грана медицине која највише напредује 
и ова служба би са новом опремом постала конкурента и привукла би већи број 
пацијената. 

О д г о в о р: 
Начелник општине 

У складу са финансијским могућностима Општина Фоча ће помоћи набавку нове 
стоматолошке опреме. 

 

Мирослав  Авдаловић је изнио двије иницијативе. 
 

1.  Он је предложио да на интернет страници Општине Фоча, у опцији 
„Скупштина Општине“ постоји и архива скупштинских записника из текућег 
мандата Скупштине, како би се они  могли скинути у било које вријеме. 

О д г о в о р: 
            Начелник општине 

1.Подржава се иницијатива, стручна служба ће након усвајања објавити на интернет 
страници записнике са сједнице Скупштине општине у посебном фолдеру. 

 

2.  Он је апеловао на предсједнике савјета мјесних заједница са подручја 
општине Фоча да више буду у непосредном контакту са грађанима којима ће  
грађани кандидовати своје проблеме, а предсједници савјета мјесних заједница ће 
исте достављати на потребне адресе, јер они примају паушал за свој рад и треба да га 
достојанствено зараде, уз изузетак једног броја предсједника савјета мјесних 

заједница који раде више него што су плаћени. 
О д г о в о р: 
Начелник општине 

2.Општинска управа подржава иницијативу одборника и такође апелује на савјете 
мјесних заједница да остваре сарадњу са грађанима, јер се на такав начин најбоље 
могу сагледати потребе у мјесним заједницама. 

 

 

Татјана  Шифорија је изнијела двије иницијативе. 
 

1.  Она је истакла да у МЗ Лазарево постоји проблем превоза дјеце која 
похађају ОШ „Веселин Маслеша“, у Фочи, па је поднијелу иницијативу да се изнађе 



начин и омогући превоз дјеце до петог разреда од насеља Бараковац, Крвавац, па до 
почетка Улице цара Лазара.  

Она је образложила да би родитељи учествовали у дијелу финансирања 
превоза дјеце, с обзиром да су принуђени да у неким случајевима плаћају такси за 
превоз дјеце. У ОШ „Веселин Маслеша“ од насеља Бараковац па дуж читавог насеља 
Лазарево иде укупно 130 ученика (четири ученика из насеља Бараковац, плус 126 

ученика из насеља Лазарево), а од тог броја до петог разреда иде 66 ученика (три 
ученика са Бараковца, плус 63 ученика из насеља Лазарево). Удаљеност од 

Бараковца и Крвавца до ОШ „Веселин Маслеша“ је велика, дуж цијеле дионице не 
постоје тротоари, па је због тога овој дјеци угрожена безбједност. 

О д г о в о р: 
Начелник општине 

1.Надлежно одјељење је већ предузело одговарајуће кораке у смислу реализације ове 
иницијативе. Потребно је усагласити ред вожње и стајалишта са превозником да би 
се у наредном периоду регулисао превоз дјеце на чему интезивно ради и одјељење и 
превозник. 

 

2.  У МЗ Ливаде, на локацији гдје се налазе три зграде и бараке поред зграда, 

постоји проблем прокишњавања ових објеката и он се мора хитно ријешити. Зграде 
су грађене прије рата, а кровови су лоше урађани, јер становници на посљедњем 
спрату не могу да бораве у становима када пада киша, пошто све прокишњава.    

Она је тражила помоћ Општине за рјешавање овог проблема, наводећи да је 
само у једној згради формирана заједница етажних власника. У другој згради се 
налазе станови које су додијелили „Електродистрибуција“ и „Хидроградња“, па су у 
тој згради станари у могућности учествовати у дијелу финансирања поправке крова. 
Трећа зграда је насељена породицама погинулих бораца, избјеглицама и социјално 
угроженимм лицима гдје станари нису у могућности издвојити средства за поправке.  

Она је сматрала да проблем представљају и бараке које се налазе поред 
зграда, гдје мишеви улазе кроз кров, а у њима станују социјално угрожене породице 
које нису у могућности издвојити средства за поправку кровова, јер би тиме 
угрозили своју егзистенцију.  

Она је истакла да ће издвојити свој одборнички паушал за учешће у санацији 
кровова. 

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

2. Иницијатива се усваја и надлежно одјељење ће у наредном периоду кроз програм 
и донације покушати ријешити овај проблем. 

 

Крсто  Ивановић је изнио двије иницијативе. 
 

1.  Он је предложио да се, уколико је то могуће, регулише саобраћај око 
Средњошколског центра, с обзиром да је улица асфалтирана наново и пут је добар, а 
контрола брзине би требало да буде чешћа, можда поставити лежеће полицајце или 
мјерач брзине, што би било најбоље због безбједности ученика и пролазника, јер се 
на тој локацији налазе три објекта: Средњошколски центар, Спортска дворана и 
Аутобуска станица и велика је фреквенција грађана. 

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

1.Ради се о путу који није у надлежности општине, на коме су у сваком случају 
потребне чешће контроле брзине и постављањем видео надзора ће се побољшати 
безбједност у том дијелу града. 

 

2.  Он је сугерисао да се поведе контрола у вези носивости моста на кружном 
току, код Спортске дворане, који свакодневно трпи велико оптерећење. 



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

2.На мосту је означена носивост на 5 тона, што су дужни контролисати полиција и 
инспекција, а учесници у саобраћају поштовати. 

 

Снежана  Голијанин 

Она је позвала одборнике да подрже изградњу споменика погинулим борцима 
Одбрамбено – отаџбинског рата у Миљевини. 

О д г о в о р: 
Начелник општине 

Извршна власт подржава ову иницијативу, иако је она упућена одборницима. 
 

Милош  Милић је изнио двије иницијативе. 
 

1.  Он је дао иницијативу да Општина Фоча и ПВиК „Извор“ а.д. Фоча крену 
заједно у предузимање свих припремних радњи за стављање у функцију будућег 
паркинг сервиса у граду. 

О д г о в о р: 
Начелник општине 

1.Надлежно одјељење је предузело све активности око израде идејног рјешења јавне 
гараже и припремне радње за рјешавање проблема паркинга у граду. 

 

2.  Он је предложио да се у Улици Вука Караџића, у дијелу који се назива 
„Грановски сокак“, поставе лежећи полицајци. 

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

2.Програмом за 2021. годину нису планирана средства за постављање превентивних 
избочина (лежећи полицајци) на подручју општине Фоча. У наредном периоду ће се 
планирати средства и лежећи полицајци ће се постављати према потребама на терену 
и приоритетима. 

 

Одговори на иницијативе одборника поднесене на Деветој редовној 
сједници Скупштине Општине Фоча, која је одржана 11.  новембра 2021. 
године:  

 

Милош  Милић је дао више иницијатива. 
 

1.  Он је предложио да се изнађе адекватна просторија за потребе становника 
МЗ Јошаница. 

Он је образложио да је ова иницијатива иницирана на основу усмених и 
писаних захтјева представника ове мјесне заједнице који су се у више наврата 
обраћали у претходном периоду са овим захтјевом. 

О д г о в о р: 
Одјељење за општу управу 

1.Општинска управа  је упозната  са проблемом  недостатка пословне просторије за 
потребе МЗ Јошаница. Општина Фоча ће у приоритету рјешавати питање куповине 
или изградње пословне просторије за потребе МЗ Јошаница, када се обезбиједе 
средства у буџету. 

 

2.  Он је предложио да стручне службе Општинске управе Општине Фоча, 
заједно са стручном службом ПВиК „Извор“, крену у рјешавање одвода са улица, 
због оборинских вода, на сљедећим локацијама у граду: 

-  улица код Средњошколског центра, 
-  улица у Доњем Пољу, код продавнице „МИБОС“, 



-  саобраћајница испод свадбеног салона, на путу за насеље Рјечица, 
-  Обилићево, код куће Хаџивуковића, објекат „Линеа“, куће Душка Вујичића 

и куће Јеленка Малиша, 
-  насеље Бараковац, прије моста, 
-  излаз из Улице Вука Караџића (Грановски сокак), 
-  поток код куће Благојевића (објекат „Хајдук“). 

Посебно је неопходно ријешити проблем када су кише обилне пред зградом у 
насељу Војводе Путника. 

О д г о в о р: 
Начелник општине 

2.Надлежно предузеће у континуитету обавља послове одржавања и чишћења одвода 
за оборинске воде на свим локацијама у граду. 

 

Милорад Костић је изнио двије иницијативе, које је насловио на Начелника 
Општине Фоча. 

 

1.  Грађани питају начелника Општине Милана Вукадиновића може ли и хоће 
ли да одговоре на иницијативе и текућа питања даје у разумном року од 30 дана? 

Он је образложио да грађани сматрају неразумним да се одговори на 
иницијативе и текућа питања дају на свака три мјесеца, из више разлога. Град је 
задњих година јако запуштен због небриге и нерада органа Општине и грађани 
сматрају да је некоректно да се чека три мјесеца на добијање одговора на  
добронамјерне иницијативе и питања. 

О д г о в о р: 
Начелник општине 

1.Иницијативе одборника се разматрају одмах након подношења, а одговори на 
поднесене иницијтиве и њихова реализација се подносе Скупштини свака три 
мјесеца по програму рада Скупштине. 

 

2.  Родитељи чија дјеца користе услуге Дјечијег вртића „Чика Јова Змај“ 

питају: 
-  Да ли родитељи који имају троје и више дјеце могу добити попуст на 

плаћање услуга Дјечијег вртића за треће и свако сљедеће дијете  четврто, пето и др.)? 

-  Може ли Дјечији вртић да не наплаћује родитељима услуге за дане када 
дијете не борави у Вртићу, јер је то пракса у другим вртићима? 

Он је образложио да је пракса у Дјечијем вртићу „Чика Јова Змај“ да родитељ 
плаћа 50 % од износа уколико дијете не борави у Дјечијем вртићу 15 радних дана, 
што није реално, јер се ријетко дешава да дијете одсуствује 15 радних дана, а 
углавном је то пет – десет дана. 

О д г о в о р: 
Начелник општине 

Одговор на поднесену иницијативу је доставио Дјечији вртић Чика Јова Змај: 
 

„Сви родитељи чија су дјеца корисници услуга ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ 

Фоча су приликом потписивању Уговора о кориштењу услуга упознати су са 
погодностима које могу остварити током боравка дјетета у установи. 
Из тог разлога несхватљиво је да родитељи одборницима постављају таква питања, а 
већ користе погодности тј.попусте.  
Погодности које установа на основу законских и подзаконских аката пружа 
родитељима за дјецу корисника услуга су сљедеће: 
-Ако у установи  борави двоје дјеце, онда породица остварује право на 10% попуста 
од цијене услуге за коју је потписан уговор; 



-Ако у установи борави троје дјеце, онда породица за једно дијете плаћа пуну цијену, 
за друго плаћа 50% од цијене потписане уговором, док је боравак трећег дјетета 
потпуно бесплатан;  
-Ако у установи борави дјете из категорије породица самохраних родитеља, ратних 
војних инвалида, породица са четворо и више дјеце, онда родитељ плаћа 50% од 
цијене потписане уговором; 
-Ако дијете не борави у установи, усљед болести, у трајању од 10 радних дана, онда 
породица плаћа 80% од цијене услуге за коју је потписан уговор; 
-Ако дијете не борави у установи у трајању од 15 радних дана и више, уз најаву, онда 
плаћа 50% од цијене услуге за коју је потписан уговор. Родитељи током године два 
пута користе ову погодност; 

-Дјеца са потешкоћама у развоју која имају налаз и мишљење првостепене комисије, 
као и дјеца без родитељског старања у вртићу бораве бесплатно. 
Све наведене погодности на које родитељи дјеце корисника услуга могу остварити 
право прописане су законским и подзаконским актима.“ 

 

 

Огњен  Бодирога је дао више иницијатива. 
 

1. Он је, као предсједник Савјета МЗ Центар, покренуо иницијативу да ова 
мјесна заједница, у којој живи преко 4.000 становника, добије хитно своје просторије 
за рад.  

Он је, такође, затражио од начелника Одјељења за општу управу да му се 
достави печат МЗ Центар, како би могао да пише дописе у име ове Мјесне заједнице. 
 

О д г о в о р: 
Одјељење за општу управу 

1.Општина Фоча тренутно не располаже одговарајућим простором који би се могао 
додијелити за потребе мјесне заједнице Центар. Општинска управа располаже 

простором у згради општине (сала ДПО)  у коме се могу организовати састанци 
савјета мјесне заједнице или други састанци за потребе мјесне заједнице у договору 
са општинском управом. 

 

2.  Он је предложио отаварање куглане и стрељане. 
О д г о в о р: 
Начелник општине 

2. У сарадњи са ФК „Сутјеска“ се ради на изналажењу просторија за отварање 
куглане. 

 

3.  Он је предложио да се једном или два пута у току године организује дан 
пјешачења. 

О д г о в о р: 
Начелник општине 

3. Атлетски клуб и све спортске организације треба да предузму све активности у 
циљу  унапређења здравог начина живота свих грађана. 

 

4.  Он је тражио да се хитно санира паркић у Доњем Пољу. 
О д г о в о р: 
Начелник општине 

4. Паркић се редовно одржава и врши набавка мобилијара, а постављањем видео 
надзора ће се спријечити уништавање и оштећење реквизита у парку у Доњем Пољу. 

 

5.  Он је предложио да се уради паркић за дјецу иза зграде „Корт“. 

 



О д г о в о р: 
Начелник општине 

5.Ради се о земљишту у приватном власништву, па се не може планирати изградња и 
уређење дјечијег вртића. 

 

6.  Он је предложио да се од Нове банке до зграде „Моцарт“ поставе два 
лежећа полицајца, као и да се поведе рачуна о трафостаници која се ту налази, јер је 
она естетски ружна, а испушта и чудан звук. 

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

2.Програмом за 2021. годину нису планирана средства за постављање превентивних 
избочина (лежећи полицајци) на подручју општине Фоча. У наредном периоду ће се 
планирати средства и лежећи полицајци ће се постављати према потребама на терену 
и приоритетима. 
Иницијатива је прослијеђена надлежном предузећу  у чијој је надлежности 
трафостаница. 

 

7.  Он је предложио да се упише пут Игмански марш, односно пут од 
„Цитаделе“ према Градачкој стијени, јер овај пут није уписан и не долази машина да 
се пут очисти, а исти користи неколико породица. 

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

7.Улица Игманског марша је уписана у постојеће евиденције и она се редовно чисти 
у зимском периоду (пут ка депонији). Пут према Градачкој стијени се чисти по 
позиву грађана,  по приоритетима. 

 

8.  Он је, на молбу предсједника МЗ Мештревац, прочитао иницијативу да се 
у МЗ Мештревац под хитно постави базна станица, јер мјештани овог насеља немају 
интернет, па су одвојени од свијета. 

О д г о в о р: 
Начелник општине 

8. Постојећа базна станица МТЕЛ-а нема довољан проток и у поступку је рјешавање 
овог проблема са оператером Зона. 

 

Мирослав  Авдаловић је сматрао да ће братимљење Општине Фоча са 
Општином Херцег Нови бити добра прилика да се актуелизује његова иницијатива 
да се Фоча прогласи Херцеговим градом и да се богато средњовјековно насљеђе 
општине Фоча валоризује и уновчи.  

О д г о в о р: 
Начелник општине 

Ова иницијатива је упућена свим интитуцијама које се баве валоризацијом 
културног наслеђа општине Фоча. 
 

 

 

 

Достављено: 
1. Скупштина општине 

2. Копија а/а 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


