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            СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ФОЧА  

   

  

Предмет:Одговори на  одборничка питања.      
   

 

Достављамо одговоре на одборничка питања постављена на Деветој редовној 
сједници Скупштине Општине Фоча, која је одржана 11.  новембра 2021. године. 

 

Милорад  Костић је поставио пет одборничких питања, која је насловио на 
Начелника Општине Фоча. 

 

1. Хоће ли Начелник Општине коначно поднијети пријаву надлежним 
полицијским институцијама против претходног начелника Општине Фоча г. 
Радисава Машића, због вишемилионских дугова које је оставио грађанима општине 
Фоча, док је обављао функцију Начелника Општине Фоча? 

Он је образложио да је садашњи начелник Општине, Милан Вукадиновић, у 
претходном сазиву Скупштине Општине Фоча био предсједник Клуба одборника 
СНСД-а, као владајуће странке и самим тим је био носилац свих одлука које су 
изгласане у Скупштини Општине Фоча. Временом се испоставило да су те одлуке 
биле погубне за Општину Фоча, јер су направљени вишемилионски дугови који су 
блокирали сваки напредак Општине, инвестиције су биле „пренапумпане“, што ће 
утврдити ревизија када се стекну услови.  

Он је сматрао да актуелни начелник Општине Вукадиновић, уколико није 
учествовао у стварању вишемилионског дуга, не би требало да има бојазни да 
поднесе пријаву против бившег начелника Општине Машића. 

О д г о в о р: 
Начелник општине 

1.Начелник општине се није задуживао мимо одлука Скупштине општине Фоча и 
сагласности надлежног министарства. Уколико неко сматра да постоје елементи 
кривичног дјела може надлежном органу поднијети одговарајућу пријаву. 

 

2.  Када ће Општина Фоча коначно урадити пут како треба у насељу Шуковац 

(тачан назив пута је наведен у Стратегији развоја, под редним бројем Н 12, пут од 
магистралног пута М 20, код моста на Дрини, код КПЗ-а, до насеља Шуковац, 

дужине од 800 метара? 

Пут кроз насеље Шуковац је у катастрофалном стању, њим стално тече вода, 
јер нису урађени пропусти, тако да се прави велико блато, што прави проблеме и за 
пјешаке и за аута, на путу се налазе многобројне рупе, а шкарпе се одрањају. Пут је 
недавно рађен, али је, по мишљењу мјештана, урађено још горе. 

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

2.Савјет Мјесне заједнице Рјечица у свом захтјеву приоритета за 2022.годину треба 
да наведе и захтјев санације горе поменуте дионице пута како би се исти узео у 



разматрање за програм уређења грађевинског земљишта за 2022.годину. 
Напомињемо да у претходним приоритетима мјесне заједнице није наведен овај 
правац. 
 

3.  Када ће градско насеље Шуковац добит градску воду? 

Он је сматрао да је незамисливо да у 21. вијеку градско насеље нема градску 
воду. Мјештани се служе својим шумским базенима за воду, који у току љета 
пресуше због врућине па мјештани имају проблема са основним хигијенским 
потребама.  

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

3.Пројектом развоја водовода и канализације општине Фоча, који се дужи низ година 
реализује на подручју општине Фоча, није предвиђена изградња водоводне мреже у 
насељу Шуковац. 
Општина Фоча ће у наредним годинама вoдити политику да и приградска насеља 
прикључи на водоводну мрежу. 

 

4.  Када ће градско насеље Шуковац добити уличну расвјету и то бар на 
неколико критичних мјеста? 

На наведеном путу, читавом дужином пута од 800 метара, не постоји никаква  
улична расвјета, па се дјеца враћају из школе по мраку, а родитељи имају велику 
бојазан.  

Он је напоменуо да је ово насеље у другој грађевинској зони, а до уназад 
неколико година је било у првој грађевинској зони. Мјештани овог насеља немају 
основне услове за живот које је Општина дужна да им обезбиједи, јер су 
загарантоване законом.  

Он је у прилогу навео 16 породица које су га замолиле да постави ова питања, 
која су означена као 2, 3. и 4.  

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

4.Изградња расвјете на поменутом простору нијe планирана Програмом уређења 
градског грађевинског земљишта у претходном периоду. Наша препорука је да 
Савјет МЗ Рјечица у своје приоритете за 2022. годину, између осталог, уврсти 
изградњу расвјете на поментој локацији.  

 

5.  Да ли је Општина Фоча у 2020. години издвајала финансијска средства за 
чишћење, уређење и осигурање од поплаве корита ријеке Дрине и то на релацији од 
моста код КПЗ-а до бензинске пумпе „НИС“?  

Ако су издвајана финансијска средства за наведене радове, он је питао:  
Који је то износ средстава и која фирма је ангажована на извођењу ових 

радова?  

О д г о в о р: 
Одјељење за финансије 

5.Према нашим евиденцијама у 2020.години за чишћење и уређење корита ријеке 
Дрине су издвојена средства у износу од 12.916,80 КМ, а извођачи су били 
„Транскоп“ и „Симинг трејд“. 

             Одборник Милорад Костић  је  под „текућим питањима“ поставио питање: 
             Он је затражио да се објасни када ће Општина ријешити вишегодишњи 
проблем прекида комуналне мреже у насељу Обилићево, тачније средњи дио 
Обилићева, иза старе куће Хаџивуковића. 
              О д г о в о р: 
              Одјељење за просторно уређење,стамбено-комуналне послове 



Потребно је да се мјештани насеља Обилићево обрате предсједнику МЗ Обилићево и 
да исти наведени проблем уврсти у приоритете, како би се наведени радови и 
средства планирали у Програму уређења грађевинског земљишта за 2022 годину. 
              

Дејан  Павловић је поставио одборничко питање:  
Ко је љетос у главној улици у насељу Лазарево асфалтирао више одвода за 

оборинске воде, од продавнице Нова Елезовића до аутопраонице Вуковић, и када ће 
се тај погрешан потез исправити, с обзиром на протекло вријеме и кишне дане јер се 
то показало као лоша одлука? 

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

На потезу од продавнице Нова Елезовића до аутопраонице Вуковић постојала је 
решетка која није била у функцији и иста је стављена ван употребе. Из ових разлога 
је преасфалтирана. Остали одводи за оборинске воде на овој локацији су у употреби. 
 

          Одборник Дејан Павловић је под „текућим питањима“ поставио питање: 
Када ће Општина коначно урадити пут у насељу Драгочава на релацији од Милића 
млина, кроз засеок Ријека, до засеока Чокотница на начин како треба? 

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

Савјет Мјесне заједнице Драгочава у свом захтјеву приоритета за 2022.годину треба 
да наведе и захтјев санације горе поменуте дионице пута како би се исти узео у 
разматрање за програм уређења грађевинског земљишта за 2022.годину. 

 

Милош  Милић је поставио два одборничка питања. 
 

1.  Када ће се добити потпун и комплетан извјештај комисије везано за 
земљиште у зони санитарне заштите за „Лучка врела“ и „Чесме“, ако је комисија 
формирана 9. 2. 2020. године? 

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

1. Комисија јe у више наврата излазила на терен и извршила обилазак локације 
изворишта „Лучка врела“ и „Чесме“ као и зону шире заштите изворишта. 
На приједлог комисије извршена је додатна заштита изворишта постављањем нових 
слојева заштите тла, чишћење, бетонирање и постављање хидроизолације. И поред 
наших интервенција проблем замућености воде је и даље присутан. Због горе 
наведеног проблема Општина Фоча планира ангажовати тим стручњака или 
лиценцирану фирму која ће извршити детаљнија испитивања и анализе како би се 
установио прави узрок замућености воде приликом падавина. 

 

2.  Ко ће извршити и како ће се извршити санација земљишта у зони 
санитарне заштите „Лучка врела“ и „Чесме“, уколико се покаже да је дошло до 
штете на земљишту? 

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

2. Штету насталу на земљишту у зони санитарне заштите „Лучка врела“ и „Чесме“,  

ако постоји као што и наводите дужан је да санира онај ко је штету   и учинио.  
 

 

Татјана  Шифорија  

Она је у уводном образложењу истакла да је у више наврата постављала 
одборничко питање везано за нерегистриване стоматолошке амбуланте и тражила од 
инспекције да предузме кораке за њихову регистрацију, али је добила одговор да у 



Одјељењу за инспекцијске послове у Општинској управи Општине Фоча нема 

здравственог инспектора, те ће упит послати Инспекторату Републике Српске.  

С обзиром да је информисана о доласку здравственог инспектора који је 
вршио контролу нерегистрованих стоматолошких амбуланти, али није информисана 
по питању учинка, регистрације или забране њиховог рада, она је поставила питање: 

Да ли се може добити одговор инспекције везано за рад  нерегистрованих 
стоматолошких амбуланти на територији општине Фоча и извјештај о извршеној 
контроли? 

Она је тражила да се питање упути и према АПИФ-у, с обзиром да има 

податке  о регистрованим амбулантама у 2021. години, јер је на сједници Скупштине 
Општине Фоча разматрана информација за извјештајни период за 2020. годину у 
којој су исказани подаци о њиховом промету и броју запослених. 

О д г о в о р: 
Одјељење за инспекцијске послове и Комуналну полицију 

 Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију је 26.07.2021.године 
упутило  Републичком здравственом инспектору захтјев за контролу рада 
стоматолошких ординација у граду, са нагласком на контролу нерегистрованих 
стоматолошких ординација. 
Дана 22.09.2021.Републички здравствени инспектор је извршио контролу, а 
општинска инспекција је асистирала само у дијелу упућивања код којих 
стоматолошких ординација постоји сумња да су нерегистроване. 
 

У прилогу Вам достављамо извјештај Републичког здравственог инспектора о 
извршеној контроли, Број: 24.110/510-328-138-4/21    од    02.12.2021. године :                                                        
 

Поступајући по представци представци запримљеној путем ЦПП-а бр 49668 од 
26.07.2021.године којом сте се обратили РУИП, Републичкој здравственој 
инспекцији, Републички здравствени инспектор Вас обавјештава о следећем: 
У поступку вандредног инспекцијског надзора извршеног дана 22.09.2021. године у 
13:30 часова  Републички здравствени инспектор Ђорђе Мирјанић  уз присуство Г-

дина Младен Пиповић начелник општинске инспекције града Фоча је извршио 
нацдзор и контролу рада следећих ЗУ Стоматолошких ординација на подручију 
Града Фоча: 

ЗУ Стоматолошка амбуланта Марић 

ЗУ Стоматолошка амбуланта Ристановић 

ЗУ Стоматолошка амбуланта Живановић 

ЗУ Стоматолошка амбуланта  Станковић 

 

Приликом надзора и контроле утврдио да  ЗУ Стоматолошка амбуланта Марић, 
Светосавска улица,Фоча има рјешење Министарства здравља и социјалне заштите 
РС о испуњености услова  за обављање дјелатности и на законит начин обавља 
дјелатност. 
За ЗУ Стоматолошка амбуланта Ристановић је утврђено да је у поступку 
прибављања рјешења о испуњености услова од надлежног министарства у току  
обзиром да је ЗУ предала захтјев за излазак комисије и уплатила одговарајуче 
накнаде за издавање рјешења. Приликом контроле наведена ЗУ није обављала 
дјелатност. 
ЗУ Стоматолошка амбуланта  Живановић и Станковић су биле закључане и имају 
само натписе са поменутим називима.   
 

Миомир  Бојат је поставио два одборничка питања. 
1.  Колико је у овој години усјечено дрвних сортимената у рејону Руде, у 

Закмуру? 



О д г о в о р: 
Начелник општине 

Одборничко питање је упућено ШГ „Маглић“ Фоча и до момента слања материјала 
одговор није достављен. 

 

2.  Да ли је приликом извлачења обловине самама и тешким камионима из 
рејона Руде било нарушавања зоне санитарне заштите „Лучких врела“ и „Чесми“? 

Ако јесте, које су мјере предузете, коју корист је имала општина Фоча, а које 
посљедице су настале, имајући у виду да се ради о заштићеној зони?  

О д г о в о р: 
Одјељење за инспекцијске послове и Комуналну полицију 

            2. Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију је у два наврата 
излазило на поменуто подручје, а по пријави ЈКП „Извор“, те утврдило следеће: 
Према Одлуци о заштити изворишта „Лучка врела“, изворишта „Чесме“ и водовода 

(Сл.гласник Општине  Фоча, бр.10/15), у зони шире заштите изворишта забрањено је 
крчење шума и друге дјелатности,које изазивају ерозију тла (Члан 20.тачка 27.).У 
зони шире заштите изворишта у моменту контрола није било сјече шумских 
сортимената, извлачења истих кроз саму зону, нити крчења шуме, него је обловина 
која је сјечена ван зоне заштите изворишта довожена и лагерована  на пут који се 
налази на самој граници зоне заштите. Инспекција је констатовала да наведени 
радови нису забрањени, а да се узрок замућења може једино утврдити изласком 
стручних лица или института и израдом елабората, те да то није у опису 
надлежности инспекције. 
Надзор над сјечом и извозом обловине из рејона Руде,која се налази изван зоне 
заштите изворишта „Лучка врела“, врши Шумарска инспекција. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА   
ОПШТИНА  ФОЧА   

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ФОЧА    
Ф О Ч А   
 

Број:  01-013-9/21  

Фоча, 15. 11. 2021. године    
 

 

 

 

 

ОПШТИНА  ФОЧА  
НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ  ФОЧА   

Ф О Ч А   

  

   

  

  

  

Предмет:  Иницијативе одборника.-   

  

  

   

 

 

На Деветој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је одржана 11.  

новембра 2021. године, у оквиру предвиђене тачке дневног реда: Иницијативе 
одборника, нове иницијативе су поднијели одборници: Милош Милић, Милорад 
Костић, Огњен Бодирога и Мирослав Авдаловић.  

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
 

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. 
 

2.  Он је предложио отаварање куглане и стрељане. 
 

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

 

4.  Он је тражио да се хитно санира паркић у Доњем Пољу. 
 

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

 

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. 

 

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. 

 

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. 



 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

Достављено:                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК  
1.  Начелник Општине Фоча,                                                СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ                                 
2.  Замјеник Начелника Општине,                                               Срђан Драшковић 

3.  Начелници одјељења Општинске управе 5х,                                 
4.  За евиденцију,                                                                                   
5.  Архива.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Деветa  редовнa  сједницa  Скупштине  Општине  Фоча, 
11.  новембар  2021.  године  

 

 

 

 

ТЕКУЋА  ПИТАЊА  

  

 

Одборник Милорад Костић је питао да ли се и на текућа питања дају 
одговори  тромесјечно, пошто он није добио одговор на текућа питања која је 
поставио на Осмој редовној сједници Скупштине, од 30. 9. 2021. године. 

Он је апеловао да му се на постављена питања да одговор како би грађани 
насеља Обилићево знали шта даље да раде. 

 

На основу увида у Записник са Осме редовне сједнице Скупштине, може се 
констатовати да је одборник Костић, под тачком Текућа питања, тражио одговоре на 
два питања. 

 

 1.  Он је тражио да се објасни када ће Општина ријешити вишегодишњи 
проблем прекида комуналне мреже у насељу Обилићево, тачније средњи дио 
Обилићева, иза старе кућа Хаџивуковића. 

Он је образложио да годинама уназад на наведеној локацији никада није 
довршена комунална мрежа, тачније дужином око 30 метара нису повезане цијеви од 
отпадних и оборинских вода, а које иду од врха насеља, као ни цијеви од 
канализације. Овај неријешини проблем може да произвреде епидемију ширих 
размјера. Становници насеља Обилићево су од избора до избора имали обећања да 
ће се овај проблем ријешити, али он још увијек није ријешен.  

Када је вријеме кишовито, тада се посебно излијева огромна количина воде и 
фекалија и због стрмог терена улицом тече као поток низ насеље, све до Градског 
стадиона и шири се велики смрад. Ово излијевање угрожава велики број породичних 
кућа у насељу, јер им вода улази у подруме кућа, темеље и дворишта и причињава 
велику материјалну штету. Највише због овога испашатају породице: Ковач, 
Павловић, Јегдић, Дракул, Ковач итд. 

 

2. Када ће Општина коначно урадити пут у насељу Драгочава на релацији од 
Милића млина, кроз засеок Ријека, до засеока Чокотница на начин како треба. 

Он је образложио да изнесени проблем траје уназад десет година и обећава се 
његово рјешавање од избора до избора. У предизборној кампањи прошле године 
Општина је покушала да среди наведени пут, али је због лоше изведених радова пут 
постао још гори, па су мјештани одмах реаговали и путем предсједника Савјета 
Мјесне заједнице овај проблем пријавили надлежном одјељењу као надзорном 
органу, што је евидентирано, уз обећање из овог одјељења да ће се овај пут урадити 
како треба на прољеће 2021. године. 

Општина је прије 15 дана покушала да среди овај пут, али се опет десила иста 
ствар као и прошли пут. Пут је урађен тако да се није могло проћи малим аутом, јер 
је само набацана камена фракција, коју су мјештани морали разгртати крампама и 
лопатама. Он је апеловао да се овај проблем ријеши. 

 



Предсједник  Скупштине је образложио одборнику Костићу да ће се његова 
текућа питања са Осме редовне сједнице Скупштине уврстити у одборничка питања 
са Девете редовне сједнице Скупштине. 

 

Одборник Огњен Бодирога је истакао да је је посланик у Народној 
скупштини Републике Српске, Споменко Стојановић изнио податак да од 2015. 

године Универзитетска болница у Фочи користи технички индустријски кисеоник. 
Он је тражио да директор Универзитетске болнице Фоча то растумачи и каже 

да ли је то истина, јер „ТГТ“ фирма нема лиценцу за промет лијекова, а медицински 
кисеоник је лијек, тражећи да се објасни како је ова фирма могла Универзитетску 
болницу у Фочи да снабдијева техничким кисеоником.  

Он је, даље, тражио да се појасни да ли су истинити наводи у вези са ПСР 
тестова и да ли здравствени радници те тестове плаћају или не плаћају.  

 

Бранимир  Радовић, секретар Скупштине је дао образложење у вези са 
третмана текућих питања. 

Он је сматрао да се на начин како се износе текућа питања ствара лоша пракса 
у раду Скупштине, јер се у оквиру ове тачке износе питања која се могу третирати 
као одборничка питања или иницијативе одборника, која имају своју познату 
процедуру и третман у складу са Пословником Скупштине Општине Фоча.  

Он је сматрао да овако формулисана текућа питања уносе одређену забуну у 
раду надлежних органа и служби, уз напомену да се она уносе у записник са 
одржане сједнице, да се не мијења својевољно њихов карактер, као и да се у сваком 
случају достављају извршној власти Општине на упознавање.   

 

  

 

 

 

 


