
З А П И С Н И К   

са  Осме  редовне  сједнице  Скупштине  Општине  Фоча,  
од  30.  септембра  2021.  године  

  

 

 

 

 

Осма редовна сједница Скупштине Општине Фоча одржана је у четвртак, 

дана 30.  септембра  2021. године, у сали  Центра за културу и информисање, у 
Фочи, са почетком у 10.00 часова. 

 

Сједницом је предсједавао Срђан  Драшковић, предсједник Скупштине. 

 

Сједници су присуствовала 24 одборника.  

 

Сједници није присуствовао Радмил Марић, који је најавио одсуство са ове 
сједнице. 

 

Предсједник Скупштине је констатовао да постоји кворум за одржавање 
сједнице и да Скупштина може пуноважно радити и одлучивати. 

 

Поред одборника, сједници су присуствовали: 
-  начелник Општине Фоча, Милан Вукадиновић, 

-  замјеница Начелника Општине Фоча, Весна Рашевић, 
-  начелници одјељења из састава Општинске управе Општине Фоча, 
-  обрађивачи радних материјала. 
 

Сједници су присуствовали и представници:  
-  Борачке организације општине Фоча,  
-  средстава јавног информисања (Радио Фоча).  
 

Предсједник Скупштине је, прије излагања предложеног дневног реда, 

прочитао Обавјештење одборника Милорада Костића, од 15. 9. 2021. године, којим 
обавјештава Скупштину да је иступио из политичког субјекта Демократског 
народног савеза и да ће у наредном периоду сазива ове Скупштине дјеловати као 
самостални одборник и наступати у саставу Клуба одборника Српске демократске 
странке. 

Предсједник Скупштине је обавијестио Скупштину да је добио и 
Обавјештење Српске демократске странке, од 16. 9. 2021. године, којим обавјештава 
Скупштину да је Клуб одборника СДС-а проширио свој састав јер је у овај Клуб 
приступио одборник Милорад Костић, тако да ће Клуб одборника Српске 
демократске странке у свом саставу имати пет одборника. 

 

Предсједник Скупштине је прочитао Приједлог дневног реда за ову сједницу, 
који је усаглашен на Седмој сједници Колегијума, од 21. 9. 2021. године. 

Он је констатовао да су одборницима на клупе, непосредно пред почетак 
сједнице, достављени сљедећи материјали: 

-  Извјештај Комисије за избор и именовање, са приједлозима за тачке 15 – 19. 

предложеног дневног реда, 

-  Извјештај Комисије за статутарна питања и прописе, 
-  Извјештај Комисије за буџет и финансије. 
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Предсједник Скупштине је отворио расправу о Приједлогу дневног реда. 

 

За дискусију се јавио одборник Милорад  Костић. 

Он истакао да је, у име радника НП „Сутјеска“, поднио иницијативу да се на 
наредну сједницу Скупштине позове Александар Ковач, директор НП „Сутјеска“, а 

све због проблема који постоје у овој установи, гдје ради 90 лица, чији је углед почео 
да се урушава. Он је сматрао да треба саслушати директора Александра Ковача, јер 
се о проблемима у овој установи писало и на друштвеним мрежама, па је предложио 
да се овај директор позове на сљедећу сједницу Скупштине. 

 

Предсједник Скупштине је упознао Скупштину да се на Седмој сједници 
Колегијума, од 21. 9. 2021. године, разматрао допис одборника Костића, што је и 
наведено у Записнку са Седме сједнице Колегијума. 

Колегијум је заузео став да Начелник Општине организује састанак са 
менаџментом НП „Сутјеска“ и упути допис ресорном министарству у вези 
рјешавања актуелних проблема у НП „Сутјеска“ Фоча. 

 

Након окончане расправе, предсједник Скупштине је позвао одборнике да се 
изјасне о Приједлогу дневног реда. 

Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 

једногласно („за“ су гласала 23 одборника), усвојила сљедећи  
 

ДНЕВНИ  РЕД 

 

1.  Записник са Седме редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 22. 7. 
2021. године, 

2. Информација о реализацији закључака са Седме редовне сједнице 
Скупштине Општине Фоча, од 22. 7. 2021. године, 

3.  Извјештај о извршењу Буџета Општине Фоча за период јануар – јун 2021.  
године, 

4.  Нацрт ребаланса буџета Општине Фоча за 2021. годину, 
5.  Приједлог одлуке о приступању изради Стратегије безбједности друмског 

саобраћаја општине Фоча за период 2022 – 2031. године, 
6. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела 

Регулационог плана „Брод на Дрини“ Фоча (шеста измјена), 
7.  Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 

директора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча, 
8.  Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 

директора Центра за културу и информисање Фоча, 
9.  Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 

директора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча, 
10.  Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 

директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча, 
11.  Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 

чланова Управног одбора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча,  
12.  Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 

чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча,  
13.  Извјештај о раду и пословању Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова 

Змај“ Фоча за 2020/2021. годину, 
14.  Програм рада Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за 

2021/2022. годину, 
15.  Разрјешење директора и именовање вршиоца дужности директора Центра 

за културу и информисање Фоча: 



3 

 

1)  Разрјешење директора Центра за културу и информисање Фоча по основу 
истека мандата, 

2)  Избор и именовање вршиоца дужности директора Центра за културу и 
информисање Фоча, 

16.  Разрјешење директора и именовање вршиоца дужности директора Јавне 
установе Центар за социјални рад Фоча:  

1)  Разрјешење директора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча по 
основу истека мандата, 

2)  Избор и именовање вршиоца дужности директора Јавне установе Центар 
за социјални рад Фоча, 

17.  Разрјешење директора и именовање вршиоца дужности директора Јавне 
установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча:    

1)  Разрјешење директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча 

по основу истека мандата, 
2)  Избор и именовање вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечији 

вртић „Чика Јова Змај“ Фоча, 

18.  Избор и именовање једног члана Школског одбора Јавне установе 
Средњошколски центар Фоча у име Општине Фоча као јединице локалне 
самоуправе, 

19   Рјешење о измјени Рјешења о утврђивању Листе одборника Скупштине 
Општине Фоча за закључење брака на подручју општине Фоча, 

20.  Информација о упису дјеце у први разред основне школе у школској 
2021/2022. години, 

21.  Информација о упису ученика у први разред средње школе у школској 
2021/2022. години, 

22.  Информација о стипендирању студената у школској  2020/2021. години, 
23.  Одговори на одборничка питања, 
24.  Одборничка питања, 
25.  Иницијативе одборника, 
26.  Текућа питања. 

  

  

АД – 1.  Усвајање  Записника  са  Седме  редовне  сједнице  Скупштине  

Општине  Фоча,  од  22. 7. 2021. године 

 

Предсједник Скупштине Срђан Драшковић је отворио расправу о 
Записнику. 

 

За дискусију се јавио Дејан  Павловић, потпредсједник Скупштине. 

Он је истакао да је поставио питање у писаном облику, које је насловио на 
Начелника Општине и начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено – 

комуналне послове, а које гласи: Да ли постоји могућност додјеле одређене парцеле 
која је у власништву Општине Фоча за изградњу тениског терене на којем би се 
евентуално монтирала  балон сала или се изградио стални објекат у којем би се тенис 
могао тренирати цијеле године.  

Он је констатовао да није добио одговор на ово питање, сматрајући да постоји 

шанса да се добије донација за израдњу овог објекта и да то треба искористити, јер је 
то у интересу грађана. 

 

Предсједник Скупштине је образложио да је ово питање уврштено под 

иницијативе одборника, на које се одговор даје квартално. 

Уколико је наведено питање требало да се разматра као одборничко питње, а 
не иницијатива, он је показао спремност да се оно уврстити у одборничка питања. 
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Бранимир Радовић, секретар Скупштине је образложио да је наведено 
питање потпредсједника Скупштине Дејана Павловића достављено у процедуру 
електронском поштом и да је било насловљено као иницијатива, па је тако и 

третирано у обради и уврштено у Записник. 
 

Предсједник Скупштине је закључио да потпредсједник Скупштине тражи 

одговор на питање које је поставио. 
 

Он је позвао одборнике да се изјасне о Записнику. 

Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 
једногласно („за“ су гласала 23 одборника), усвојила  

 

З а п и с н и к 

са  Седме  редовне  сједнице  Скупштине  Општине  Фоча, 

од  22. 7. 2021.  године. 

  

  

АД – 2.  Информација  о  реализацији  закључака  са  Седме  редовне 

сједнице  Скупштине  Општине  Фоча,  од  22. 7. 2021. године 

 

Предсједник Скупштине Срђан Драшковић је отворио расправу о 
Информацији. 

 

За дискусију се јавио одборник Огњен  Бодирога. 

Он је констатовао да је у Информацији наведен закључак да је Анкетни одбор 

Скупштине у случају ЈЗУ „Апотека Фоча“ престао са радом. Он је сматрао да је 

Анкетни одбор направио огромну грешку јер садашњи в. д. директор Апотеке Иван 
Видојевић не испуњава услове да би остао и даље в. д. директор, јер је доктор 
стоматологије, али није специјалиста, а према измијењеном Статуту Апотеке, од 25. 
1. 2021. године, на који је начелник Општине дао сагласност 1. 2. 2021. године, 

директор ове установе може бити лице које је доктор стоматологије  специјалиста, 
што није случај са именованим. Осим тога, именовани нема ни три године радног 
искуства у струци, што се тражи за директора Апотеке, а већ је пола године в. д. 
директор, питајући да ли је валидно оно што Иван Видојевић потписује.  

Он је тражио да се објасни да ли је био расписан јавни конкурс за директора 
Апотеке и ако јесте, који су кандидати конкурисали. 

 

Бранимир  Радовић, секретар Скупштине је образложио да је Анкетни одбор 
поступио по члану 97. став 4. Пословника Скупштине, којим је прописано да 

Анкетни одбор престаје да ради када Скупштина оконча разматрање достављеног 
извјештаја и предметног питања, на основу одлуке или закључка Скупштине, што се 
десило у конкретном случају јер је Скупштина разматрала извјештај Анкетног 
одбора и о томе донијела одговарајући закључак, који је наведен у Информацији. 

Он је сматрао да питањима која је поставио одборник Бодирога не треба 
оптерећивати закључак о раду Анкетног одбора, али и да она траже одговоре. 

Он је образложио да је, у складу са одлуком Скупштине, расписан јавни 
конкурс за избор и именовање директора Апотеке Фоча, али да није било 
пријављених кандидата, па је потребно расписати нови јавни конкурс. 

 

Након окончане расправе, предсједник Скупштине је констатовао да је 
Скупштина Општине Фоча упозната са Информацијом о реализацији закључака са 
Седме редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 22. 7. 2021. године. 
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АД – 3.  Извјештај  о  извршењу  Буџета  Општине  Фоча  за  период 

јануар – јун  2021.  године  

 

Уводне напомене о Извјештају о извршењу Буџета Општине Фоча за период 
јануар – јун 2021. године дао је Драган Ивановић, начелник Одјељења за 
финансије. Он је подсјетио да је Буџет Општине за 2021. годину усвојен 31. марта 
2021. године, па неке буџетске позиције нису могле бити извршене са 50 %, јер је за 
одређене јавне набавке и јавне радове потребно спровести процедуру јавних 
набавки.  

Он је образложио да су буџетски расходи и приходи релативно уравнотежени 
и у складу са Буџетом за 2021. годину.    

Порески приходи су за 2 % већи од планираних. Највећи приход је од ПДВ-а. 
Веће су накнаде по разним основама, а комуналне накнаде и таксе су у оквиру плана, 
осим закупа и ренте које су нешто ниже од планирног, али се до краја године и код 
ових прихода може очекивати повећање. Повећани су и трансфери.  

Један дио прихода по основу грантова из земље неће бити реализован зато 
што је Фонд за повратак одлучио да изведене радове на електрификацији у МЗ 
Кратине, од 64.000 КМ за електрификацију у Кратинама и још два – три мања 
пројекта, плати непосредно извођачу, иако је требало да се на Буџет Општине за ове 
потребе уплати 79.000 КМ.  

Када је ријеч о грантовима из иностранства, један дио стредстава је стигао 
након шестог мјесеца, а сљедећи дио ће бити тек у 2022. години. 

Он је констатовао да општински стан у Сарајеву још увијек није продат иако 
су одржане три јавне лицитације, а годишњи трошкови његовог одржавања износе 
око 800 КМ. 

Он је истакао да нема великих одступања код расхода. Општина је ликвидна и 
све обавезе се плаћају у року од 60 дана, тако да са данашњим даном Општина нема 
дуговаа према добављачима.  

Нешто већи расходи од планираних су код Центра за социјални рад, уз 
образложење да ставка за социјална давања сада износи око два милиона КМ или 
скоро 15 % Буџета Општине. Општина нема начина да смањи ове трошкове јер су 
социјална давања уређена законом, а Центар за социјални рад мора да примјењује 
закон. 

 

Након уводних образложења, предсједник Скупштине Срђан  Драшковић је 

отворио расправу. 
У расправи су учествовали одборници: Огњен Бодирога, Изет Спахић, 

Никола Вуковић, Милош Милић, Татјана Шифорија, Крсто Ивановић, Миливоје 
Достић, Мирослав Авдаловић, Драгослав Станојевић, Милорад Костић и Миомир 
Бојат, а одговоре и образложења у вези дискусија одборника дали су: Драган 
Ивановић, начелник Одјељења за финансије и Милан Вукадиновић, начелник 
Општине. 

 

Огњен  Бодирога је истакао да се годинама субвенције за запошљавање не 
извршавају ни 30 %. Субвенције за пољопривреду и запошљавање планиране су у 
износу од 300.000 КМ, а извршене свега 53.000 КМ.  

Он је питао да ли су сви приправници са стручном спремом ВСС који се 
налазе на евиденцији Завода за запошљавање Фоча позвани на састанак који је 
одржао Начелник Општине и директор Завода за запошљавање Фоча недавно у 

Градском позоришту, у вези запошљавања приправника. Он је сматрао да на овај 
састанак није позвано лице које је било најбољи студент на свом смјеру на цијелом 
Универзитету, као и један технолог, уз апел да се запошљавање приправника не 
врши политички. 
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Он је, у вези прихода по основу вађења шљунка из корита ријека Дрине и 
Ћехотине, истакао да се годинама ваде енормне количине шљунка од стране 

компанија „Нешковић“ и „Павгорд“, а по том основу у првих шест мјесеци 2021. 

године у буџет Општине није уплаћена ниједна конвертибилна марка, сматрајући да 
ниједан правни субјект нема право да без накнаде врши експлоатацијау шунка из 
корита ових ријека. Он је прочитао списак општина у којима може бити легална 
експлоатација шљунка из корита ријека, међу којима нема општине Фоча.  

Он је питао зашто се против ових правних лица не поднесе кривична пријава, 
јер се њима више исплати да плате новчану казну и остваре већи приход.  

Он је сматрао да компанија „Нешковић“ није извршила обавезе које је 
преузела по уговору закљученим са Општином Фоча у вези чишћења корита ријека 
Дрине и Ћехотине. 

Он је подсјетио да рок важности постојеће депоније истиче у децембру и да 
су грађани МЗ Рјечица у опасности.  

Он је питао да ли ће се на спортском терену поставити вјештачка трава за 
Фудбалски клуб. 

Он је сматрао да се мијеша политика и спорт и да у спортским клубовима за 
тренере или предсједнике клубова не треба постављати лица која се никада нису 
активно бавила спортом.  

Он је упутио приговор зашто се прије усвајања измјена Регулационог плана 
Центар 1. кренуло са грађевинским радовима. 

Он је сматрао да је дуг Општине Фоча енормно велики, уз најаву да ће 
доказати да он износи 20 милона КМ. 

 

Милош  Милић је одговорио на питање Огњена Бодироге у вези позивања 
лица са ВСС стручном која се налазе на евиденцији Завода за запошљање, уз 
образложење да је састанак у Градском позоришту био информативног карактера, да 
су позивана лица према сазнању за контакт, али да сва заинтересована лица имају 
могућност да искористе прилику и јаве се Заводу за запошљавање Фоча, до 8. 
октобра 2021. године, како би попунила одређени образац. 

 

Изет  Спахић је тражио да се образложи износ од 79.000 КМ за радове на 
електрификацији у МЗ Кратине, с обзиром да се до сада говорило да ова средства 
износе 64.000 КМ. 

Он је тражио и појашњење у вези најаве да ће Фонд за повратак средства за 
извођење радова исплатити непосредно извођачу, јер је до сада била пракса да се ова 
средства уплаћују у буџет Општине, на основу уговора који се закључивао између 

Министарства за људска права, као инвеститора, Фонда за повратак, као извршног 
органа, Општине Фоча и извођача радова. 

 

Никола  Вуковић је поздравио извршење на ставци за Борачку организацију, 
спортске организације, Дом здравља и Храм „Светог Саве“, које је извршено у 

износу од 50 %.  

Он је констатовао да извршење у учешћу у пројектима износи 30 %, 

сматрајући да ће и ова ставка до краја године бити извршена у потпуности, 
Он је констатовао да су субвенције за запошљавање и пољопривреду до сада 

извршене са 20 %, уз апел да се до краја године ове позиције изврше у пуном износу. 
 

Милош  Милић је, као предсједник Комисије за буџет и финасије, истакао да 
су евидентни проблеми наплате концесионе накнаде и боравишне таксе.  

Он је оцијенио да се Буџету за 2021. годину и његовој примјени приступило 
опрезно и домаћински, па су тако буџетски приходи остварени са 50 %, а буџетски 
расходи су остварени нешто мање од тог процента.  
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У септембру и октобру се очекују већи приходи, па је изразио очекивање да 
ће 2021. година бити квалитетна по питању прихода.  

Добро је што су све обавезе Општине сервисиране на вријеме и што је 
Општина цијело вријеме била ликвидна и солвента, за шта највеће заслуге имају 

Начелник Општине и начелник Одјељења за финансије, као и општинске службе.  
Он се осврнуо на средства која се издвајају за социјалну заштиту, која у 

задњих 12 година стално расту, па су са 400.000 КМ порасла на два милона. 
Половину ових средстава дозначава Република Српска, а половину Општина. 

Исплата ових средстава се врши од 12. до 15. у мјесецу и не чека се када ће средства 

дозначити Република, што је за похвалу. 
Он је оцијенио да је, гледајући завршене радове и радове који су у завршној 

фази, до сада у Општини доста тога урађено, а то су: стручне услуге, чишћење и 
санација, уређење пропуста и експропријација, уз напомену да подржава све што се 

ради око Дјечијег вртића, Градског стадиона или било којег другог објекта, а 

посебно радове на испитивању земљишта за санитарну депонију у Филиповићима. 
Он је похвалио радове који су урађени на објекту „Партизан“, који је сада 

доведен до савршенства. 
Значајно је урађено и на локалитету Поповог Моста и рубних села.  
Он је упутио похвале Начелнику Општине и директору ПВиК „Извор“ на 

реконстукцији водовода у Миљевини, који је у завршној фази, гдје је обавеза 
Општине да плати 17 % ПДВ-а.      

Он је коментарисао ставку која се односи на псе луталице, сматрајући да 
према власницима паса треба предузети сакције уколико псе пусте на улицу, јер они 
постају потенцијална опасност за грађане.  

Он је оцијенио да је добро урађена дионица пута од Универзитетске болнице 
до Медицинског факултета, који је значајна просвјетна институција, не само за 
општину Фоча него и шире. 

 

У вези дискусије Милоша Милића вођене су реплике и исправке нетачног 
навода, у којим су учествовали одборници: Милорад Костић, Огњен Бодирога и 
Милош Милић.   

Предмет расправе били си радови на објекту „Партизан“, Азил за псе, чистоћа 
града и квалитет изведених радова. 

 

Татјана Шифорија је оцијенила да је Начелник Општине са својим 
сарадницима одговорно и професионално пришао извршењу усвојеног Буџета 

Општине за 2021. годину. Укупни буџетски приходи за првих шест мјесеци 2021. 
године су извршени са 51,01 %, а буџетски издаци са 46,35 %, што значи да је добро 
планирано, а очекује се значајно повећање индиректних пореза у односу на план.  

У вези радова који су завршени или су се почели радити, у првих шест месеци 
ове године урадило се доста: санација ударних рупа на градским и приградским 
саобраћајницама, санација локалних и некатегорисаних путева у мјесним 
заједницама Јошаница, Попов Мост, Годијено и Мештревац, асфалтирање у МЗ 

Попов Мост, санација клизишта на релацији Хум – Брштеновица, асфалтирање 

улица у Миљевини.  

Општина је учествовала у санацији крова и мокрог чвора у Средњошколском 
центру са 7.000 КМ, постављени су лежећи полицајци, постављени су саобраћајни 
знакови, чишћени су путеви у селу Брусна и друге путне дионице, а урађено је још 
много тога. 

 

Крсто Ивановић је истакао да је Буџет Општине за 2021. годину веома 
опрезно планиран, а извшење Буџета је реално.  
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Он је у дискусији говорио и о Одбојкашком клубу „Маглић“, који постоји од 
1961. године, у којем је он присутан од 1998. године. Недавно је одржана Скупштина 

Клуба и изабран је нови Управни одбор, у чијем саставу су стручна лица, наводећи 
њихова имена, уз оцјену да је то најбољи састав Управног одбора у задњих десет 
година и напомену да је он изабран за предсједника овог клуба.  

Одбојкашки клуб је имао значајан успјех у раду, а настоји се да се успјеси 
постигну и у наредном периоду. Школа одбојке „Смеч“ је спојена са ОК „Маглић“, 

тако да ће Клуб убудуће бројати преко стотину чланова женске секције. Подмлађена 
је и мушка екипа. На њиховом челу су стручна лица. Са најмлађим спортистима раде 
најстручнија лица и резултати тог рада могу се очекивати у наредних пар година. 

Он је оцијенио да је одбојкашки спорт у великој кризи, о чему свједочи 
чињеница да од Зворника до Љубиња постоје само три мушке екипе, што изискује 
велике трошкове. 

 

У вези дискусије Крста Ивановића вођене су реплике, у којим  су 
учествовали одборници: Огњен Бодирога и Крсто Ивановић.  

Предмет расправе били су: избор Крста Ивановића за предсједника ОК 
„Маглић“, квалификације за избор на ту дужност, резултати које су ови одборници 
постигли у спорту као спортисти и спортски радници и Београдски маратон. 

 

Миливоје Достић је оцијенио да је Буџет Општине за 2021. годину 

потрошачки, а не развојни, што је пракса у посљедњих неколико година. 

Он је сматрао да Општина има начина да смањи буџетске расходе за Центар 
за социјални рад тако што ће више улагати у привредни и економски развој.  

Садашње социјално стање одговара актуелној власти, јер се грађанима, који 

су социјално угрожени, а којих има све више, пружа помоћ, а они су вјерни гласачи 

који подржавају власт сваке двије године, када се одржавају избори.  
Крајње је вријеме да се ријеши питање концесионих накнада, јер Општина 

има законско права да убира накнаду за експлоатацију ресурса са свог подручја. Он 
је сматрао да за рјешавање овог питања није задужена само инспекција, већ и 
Начелник Општине и начелници ресорних одјељења, јер инспектор не може да 
обавеже субјекта да плаћа концесиону накнаду, већ он контролише да ли се ови 
ресурси законски експлоатишу или не експлоатишу.  

Исто се односи и на питање наплате боравишне таксе, што је срамота за овај 
град, сматрајући да има начина да се то питање ријеши.  

Он је сматрао да постоји велика потреба за изградњом старачког дома у 
Фочи, јер се према подацима Центра за социјални рад у старачким домовима у БиХ 

налази 28 грађана са подручја ове општине, а исто толико их чека на дом, па овај 
објекат треба да гради Општина, уколико то неће да ради неко од инвеститора.  

Дионица пута од капије Универзитетске болнице до Медицинског факултета 

је урађена прије годину дана, али је урађена тако да изгледа као да је стара 30 

година. 

Он је оцијенио да је извршење Буџета Општине, с обзиром на све околности, 

одрађено доста коректно. 
 

Мирослав Авдаловић је оцијенио да је Извјештај урађен концизно, прецизно 
и аналитички добро, сматрајући да је добро све што се уради у локалној заједници.  

Он је тражио да се образложи ставка која се тиче концесионих накнада од 
малих хидроелектрана, пошто ових ставки има више, а има информација да се до 
краја године може очекивати значајнији прилив средстава по овом основу. 
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Драгослав  Станојевић је истакао да је за њега најбитније да ли су средства 
Буџета усмјеравана за планиране ставке или нису, јер се много пута дешавало да 
буџетска средства оду тамо гдје није било планирано. 

Он се осврнуо на зимско одржавање путева у селу Брусна, уз оцјену да у 
задњих осам година у току зимске сезоне није вршено чишћење пута за село Брусна, 

па се он властитим средствима ангажовао на одржавању овог пута, а за узврат од 
Општине није добио ништа. Он је похвалио што је у 2020. години, када је пао први 
снијег, почело чишћење пута за село Брусна. 

Он је подржао издвајање планираних средстава за Храм „Светог Саве“ и 
Црвени крст, уз очекивање да ће она бити реализована у потпуности.  

Он је сматрао да треба максимално подржати ставке: Вантјелесна оплодња и 

Пронаталитетна политика, а све у циљу повећања наталитета. 
 

Милорад  Костић је сматрао да је дуг Општине много већи, да износи преко 
15 милиона КМ, да је Начелник Општине наслиједио огромне дугове, подсјећајући 
да је добио одговор на одборничко питање, изражавајући наду да ће се стварни дуг 
Општине утврдити.  

Он је оцијенио да је град доста прљав, депоније смећа су неуређене, а 
контејнери претрпани смећем, јер се оно не одвози редовно, па су грађани 
принуђени да смеће одлажу поред контејнера, што је случај са депонијом код ОШ 
„Свети Сава“, иза ресторана „Златна дуња“ итд.  

Он је питао зашто КП „Комуналац“ редовније не одвози смеће.  
Он је сматрао да постоје слаби изгледи за помоћ од Владе РС, па се неће 

урадити битни радови за Општину који су у надлежности Републике, као што су пут 
за Шћепан Поље или пут за Пљевља или Тјентиште.  

Он је питао како је могућа да је дуг Општине преко 15 милиона КМ, а бивши 
начелник Општине Машић још нема ниједну пријаву.  

Он је оцијенио да је Буџет Општине за 2021. годину потрошачки. 

Он је истакао да је добио преглед уплата по основу шумских сортимената из 
којег се види да је од 2010. године до 2021. године у буџет Општине по основу 
шумских сортимената уплаћено укупно 7.853.676 КМ или годишње у просјеку   
713.000 КМ, сматрајући да је требало да ова средства буду бар два пута већа, на 
основу информација које има од запослених у ШГ „Маглић“.  

Путеви којим се извлаче шумски сортименти су доста уништени, као што је 
пут: Фоча – Пљевља, па је сматрао да по овом питању Начелник Општине треба да 
реагује, јер он, као орган Општине, има велика овлашћења.  

Он је питао зашто је за првих шест мјесеци 2021. године уплаћено 372.256 
КМ, што је дупло више нега за 2020. годину и да ли је то коначан износ за 2021. 
годину. У 2021. години је исјечено веома много шуме, а било је и крађе, почев од 
претовара камиона, па је неколико пута реаговала и полиција, али се и поред свега 
тога не поставља вага за камионе на Драгочави и осталим излазима.  

Он је подсјетио да код хотела „Зеленгора“ више година постоји дубоки шахт, 

који је веома опасан јер је преко њега само стављен лим, а преко улице пролази 
велики број дјеце и аутомобила.  

Он је оцијенио да је социјална ситуација у Општини тешка и да један број 
грађана, а поготово старији, рови по контејнерима. 

 

Миомир Бојат је одговорио одборнику Костићу да је шахт код хотела 

„Зеленгора“ саниран.  
Он је истакао да у граду често нестају поклопци на шахтовима, јер се они 

вјероватно продају у жељезо, које је поскупило.  
Он је изразио задовољство што је повећан буџетски приход, а има 

информацију да ће се изнаћи средства да се заврши инвестиција у вези постављања 
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вјештачке траве, иду и одређене активности око старачког дома, а завршени су и 
геолошки радови у вези нове депоније смећа у Филиповићима. 

 

Огњен  Бодирога је, у име Клуба одборника СДС-а, истакао да он не види из 
којих средстава може да се реализује оно што је у дискусији навео одборник Бојат. 

У 2016. години дуг Општине је износио 3,5 милиона КМ, а сада је преко 13 
милиона КМ, за што је крив и садашњи Начелник Општине, јер је, као одборник, 

гласао за овај дуг.  

Он је сматрао да спортским организацијама поред вјештачке траве треба и 
атлетска стаза, јер да би тренинг у атлетици имао неког ефекта, дјеца треба да 
тренирају на атлетској стази.  

У Извјештају је требало да се наведе колико је средстава планирано посебно 
за сваки спортски клуб зато што многи спортски колективи не знају колики им је 
буџет за ову годину.  

Центар града је велико ругло, због претрпаних депонија смећа, а обале ријека 

су запуштене, па о томе треба да се позабави Општина.  
Он је апеловао да се политика не мијеша у спорт, сматрајући да је политика у 

спорт довела Гордана Мастила и Крста Ивановића, који се нису бавили спортом, уз 
оцјену да неквалификовани тренери остављају по дјецу погубне посљедице, па спорт 
треба дати спортистима. 

Он је тражио да се за наредну сједницу Скупштине наведе како је извршена 
расподјела средстава из Буџета по спортским клубовима, уз упоредне податке за 
ранији период. 

 

Крсто  Ивановић је, у реплици Огњену Бодироги, одговорио да средства и 

планирани буџет за одбојкашки спорт зависи од ранга у којем се такмичи клуб, па он 
није исти за Премијер лигу БиХ, Прву лигу и Другу лигу РС.  

Он је сматрао да сваки буџет клуба треба планирати на основу нивоа 
такмичења, тренерског кадра, играчког кадра, опреме, путовања итд, уз увјерење да 
је Ребалансом буџета предвиђено повећање средстава за сваки клуб.  

Са најмалађим спортистима треба да раде најстручнија лица, а тако је и у 
Одбојкашком клубу „Маглић“.  

Он је образложио да Одбојкашки савез чине три организације: Удружење 
одбојкашких судија, Удружење одбојкашких клубова и Удружење одбојкашких 
тренера. Да би неко био тренер, мора да испуњава услове према утврђеним 
прописима, а једно од услова је да има високу стручну спрему. 

 

Драган Ивановић, начелник Одјељења за финансије је дао одговоре и 
објашњења у вези дискусија одборника.  

Субвенције за пољопривреду и запошљавање планиране су у износима од по 

150.000 КМ. Субвенције за пољопривреду у првом полугодишту углавном иду за 
сјеменски материјал, што је за буџет јефтиније. У другом дијелу године се предају 
субвенције по основу малина, млијека и др. и тада се извршава буџет.  

Он је најавио могућност да ће се радити на промјени правилника за 

подстицаје у пољопривреди. 
Он је образложио изостанак прихода од вађења шљунка. Ово питање је 

уређено Законом о водама и уредбама Владе РС, тако да ови приходи иду на рачун 
РС. По једном кубику извађеног шљунка плаћа се 1,5 КМ. Ови приходи се дијеле 
озмеђу Републике Српске и локалне заједнице. 

Донаторска средства за електрификацију у МЗ Кратине износе 64.000 КМ, 
плус још два пројекта за асфалтирање на Горњем Пољу и још једној локацији, што 
укупно износи 79.000 КМ. 
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Социјална давања су уређена законом и Општина у том дијелу не може пуно 
да уради. Највећи дио социјалних давања се односи на туђу његу и помоћ. Ово право 

се остварује на основу функционалности лица, тако да су корисници овог права 
обично непокретна или слабо покретна лица, независно од имовинског стања.   

Он је оцијенио да су средства која се остваре по основу боравишне таксе 
недовољна, али већи проблем представљају бруто плате запослених који раде код 
послодаваца, јер Општина по питању контроле не може много да уради, зато што 
постоји републичка инспекција и правила инспекцијске контроле. Боравишна такса 
је приход намјенског карактера и усмјерава се за развој туризма. 

У првих шест мјесеци текуће године средства од шумских сортимената су 
прикупљена у износу од 372.265 КМ, док је за девет мјесеци уплаћено близу 800.000 

КМ. Општина има сагласност од ресорног министарства да средства од шумских 
сортимената може трошити за градско подручје, али ће дио ових средстава уложити 
и у приградска насеља и рурална подручја.  

Он је образложио да се одређене ствари планирају буџетом, али постоји 
проблем њиховог одржавања, па код усвајања наредног буџета то треба имати у виду 
да би се, у случају потребне интервенције, могло реаговати, јер уколико се буџет 
планира прецизно, као што је до сада био случај, нема начина да се ријеше текући 
проблеми и одржавање оног што је урађено. 

 

Милан Вукадиновић, начелник Општине је, у завршној ријечи, дао 
одговарајућа образложења. 

Извршна власт Општине све ствари ради јавно и транспарентно и све 
активности се објављују на сајту Општине, а однедавно и на фејзбук страници 
Општине Фоча.  

Он је најавио да ће до краја текуће године бити извршени подстицаји за 
пољопривреду и запошљавање у планираним износима.  

Јавни позив за 32 послодаваца за пријем приправника ће бити расписан 
вјероватно 8. октобра ове године. Он је подсјетио да је недавно одржан 

информативни састанак са незапосленим лицима са стручном спремом ВСС који се 
налазе на евиденцији Завода за запошљавање, а у вези запошљавања приправника у 
оквиру имајуће стручне спреме, уз најаву да ће се настојати да у наредном периоду 
ова лица одраде приправнички стаж.  

У сарадњи са привредницима, Општина ће покушати да неке незапослене 
струке нађу запослење. 

У сарадњи са међународним организацијама, Општина активно учествује у 
суфинансирању одређених пројектних активности, па је ребалансом буџета издвојен 
значајан дио средстава за писање пројеката, који су потребни да би се Општина 

могла обратити за средства: Влади РС, Савјету министара БиХ, неком фонду или 
међународној организацији, јер сви они за додјелу средстава траже пројекте.  

У оквиру гранта за пољопривреду обезбиједиће се одређени износ средстава и 
расписаће се јавни позив, гдје ће породице погинулих бораца, ратни војни инвалиди 
и борци моћи да аплицирају за набавку неког сточног фонда. 

За потребе спорта, спортске опреме и спортских активности обновљени су 
одређени спортски објекти. Поред ФК „Сутјеска“, планира се обнова свих спортских 
терена. У сарадњи са покрајинском Владом Војводине, обезбијеђена је вјештачка 
трава за помоћни терен ФК „Сутјеска“. У сарадњи са Фудбалским савезом БиХ 
планира се у наредној години постављање вјештачке траве и на теренима у Доњем 
Пољу. Завршиће се активности по мјесним заједницама у вези изградње спортских 
терена и расвјете. На Миљевини је већ завршен један такав пројекат, у сарадњи са 
омладинским удружењем.  

Постоји идеја да се у сваком спорту окупе сви млади људи који желе да се 
баве неким спортом, као и да се обједине све активни одбојкаши, стари и млади 
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чланови. Обављен је разговор са старом мушком екипом ОК „Маглић“ који су 
постизали добре резултате у Премијер лиги БиХ и Првој лиги РС и у том дијелу су 
нађена одређена рјешења, уз жељу да се подмлади овај клуб. Управа овог клуба је 
успјела да обједини све снаге које желе да се баве одбојком у овом граду.  

Он је изразио жељу да се сваки спортски колектив омасови са што више 
спортиста. У ФК „Сутјеска“ је враћена већина фудбалера који су играли у другим 
клубовима. 

У току је израда пројекта за изградњу станова за младе брачне парове у 
Доњем Пољу, у близини Дјечијег вртића „Чика Јова Змај“, а сада се спроводи анкета 
како би се видјело колико је младих заинтересовано за ове станове. 

Предузете су одређене активности у вези пронаталитетне политике. Тако је 
донијета одлука да се подијеле одређена новчана средства вишечланим породицама, 

а подијељена је и помоћ у зимници и огреву. Он је истакао да свака вишечлана 
породица може да преда захтјев за ову помоћ, уз најаву да ће се настојати да се 

изнађу додатна средства како би се ове породице још више помогле.  
У вези нове санитарне депоније у Филиповићима обављена су одређена 

стручна истраживања, уз очекивање да ће се до краја 2021. године ово питање 
дефинитивно ријешити, па је Ребалансом буџета за ову депонију издвојен знатно 
већи износ средстава. 

Он је сматрао да се питање наплате боравишне таксе може ријешити 
коначним проглашењем подручја Таре за парк природе, гдје ће се коначно пут 
десном обалом ријеке Таре озаконити и моћи ће се радити на широј области ријеке 
Таре и платоа Заваита, Мештревца и Челебића и тако дати још већи подстрек за 
развој овога краја и анимирати неке веће инстанце да се улаже у комуникацију према 
овим подручјима, која су сада запостављена. 

Питање регионалне депоније је проблем који се мора рјешавати у сарадњи са 
републичким, а можда и државним институцијама, а то се не може ријешити за  
годину или двије године, јер процедуре које треба да се одраде за ту депонију 
изискују одређено вријеме. А можда се регионална депоније неће ни правити, већ ће 
постојати фабрика за рециклажу отпада, јер постоје многи европски фондови који 
улажу грантовска средства у ову област. 

Он је истакао да се појавио један инвеститор који има намјеру да отвори 
фабрику воде. 

У вези изградње старачког дома који би се градио у насељу Миљевина, 

појавио се одређени проблем јер су се појавила лица која полажу право на зграду у 
којој је био алтернативни смјештај. Он је најавио да Општине неће подлећи уцјенама 
и да ће се старачки дом изградити, уз образложење да је 28 грађана из ове општине 
смјештено у разним старачким домовима у другим градовима, а има и велики број 
лица која траже смјештај. 

 

Након окончане расправе, предсједник Скупштине је позвао одборнике да се 
изјасне о Извјештају. 

Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 

већином гласова („за“ је гласало 18 одборника, нико није гласалао „против“, а  пет 
одборника је било „уздржано“), донијела  
 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о извршењу Буџета Општине 
Фоча за  период јануар – јун 2021. године. 

 

У 12.30 часова предсједник Скупштине је прекинуо сједницу и одредио паузу 
у раду Скупштине, у трајању од десет минута, да би се извршило провјетравање 
просторије. 
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Сједница је настављена у 12.55 часова, уз кворум од 18 присутних одборника. 
 

 

АД – 4.   Нацрт  ребаланса  Буџета  Општине  Фоча  за  2021.  годину  

 

Уводне напомене о Нацрту ребаланса Буџета дао је Драган Ивановић, 

начелник Одјељења за финансије. 
Он је образложио да је процедура за Ребаланс буџета иста као и за доношење 

буџета.   

Разлог за ребаланс буџета је уравнотежење буџетских прихода и расхода. 

Укупни приходи ће бити већи за 900.000 КМ. У односу на усвојени Буџет, повећани 

су приходи од ПДВ-а, накнаде од шумских сортимената, властити приходи и др. 
Он је образложио да се остварени приходи планирају утрошити за сљедеће 

потребе:  
-  Трошкови чишћења града, у износу од 60.000 КМ, плус 40.000 КМ за 

набавку 40 нових контејнера, који би били наткривени и постављени на бетонску 
подлогу, док би се стари контејнери поставили у приградска насеља или би било 
извршено њихово репарирање, 

-  Трошкови за изградњу депоније и то: за стручне услуге (студија 
изводљивости, стручно мишљење о подобности локације, идејно рјешење, 
геомеханичка истраживања) у износу од 45.000 КМ и започињање радова на 
депонији у износу од 220.000 КМ, 

-  помоћ спортским колективима и невладином сектору, 120.000 КМ, 
-  повећање средстава за социјалну заштиту, 120.000 КМ, 

-  повећање трошкова роба и услуга, 60.000 КМ, 

- повећање личних примања за 2 %, због усклађивања појединачног 

колективног уговора са гранским колективним уговором, 
-  планирање непредвиђених активности и ситуација, 
-  обједињавање вантјелесне оплодње и пронаталитетне политике, 
-  повећање средстава за изградњу капеле на гробљу „Божовац“,  

-  повећање средстава на ставци: Текуће одржавање (помоћ Општине за 
санацију у Средњошколском центру, ОШ „Свети Сава итд), 

-  реконструкција јавне рсвјете у Спортској дворани, освјетљење Спомен 
обиљежја у Завиту итд, што није било планирано, 

-  повећање средстава за зимско одржавање путева. 
Он је дао образложења у вези наведених позиција. 
 

Након уводног образложења, предсједник Скупштине Срђан  Драшковић је 
отворио расправу о Нацрту ребаланса Буџета Општине за 2021. годину. 

У расправи су учествовали одборници: Мирослав Авдаловић, Гордан 
Мастило, Татјана Шифорија, Снежана Голијанин, Милош Милић, Изет Спахић, 
Огњен Бодирога, Дејан Павловић, Никола Вуковић, Мирослав Матовић, Драгослав 
Станојевић, Крсто Ивановић, Миливоје Достић, Милорад Костић и Срђан 
Драшковић, предсједник Скупштине, као и Бранимир Радовић, секретар Скупштине, 
Драган Ивановић, начелник Одјељења за финансије и Милан Вукадиновић, начелник 
Општине. 

 

Мирослав  Авдаловић је сматрао да је добро што ће се набавити 40 нових 
контејнера за смеће, који ће се поставити по граду на бетонској подлози и биће 
наткривени, тако да ће град имати урбани изглед.  

Он је приговорио на понашање грађана када је у питање одржавање чистоће у   
граду, уз напомену да се мали број грађана у граду и мјесним заједницама одазвао на 
позив Начелника Општине за акцију на чишћењу града.  
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Он је подржао планирање средстава за радове на новој депонији, 

пронаталитетну политику, јер су тестови скупи, као и набавку огрева за вишечлане 
породице.  

Он је похвалио транспарентност рада извршне власти Општине, Скупштине и 
Општинске управе. 

 

Гордан Мастило је констатовао да код Ребаланса буџета постоји вишак 
прихода, којим се могу рјешавати одређени проблеми који нису били обухваћени 
Буџетом за 2021. gодину. Вишак средстава од 900.000 КМ је базиран на порасту 
прихода од ПДВ-а и то није из повећаног обима потрошње, него из повећања цијена 
роба и услуга, тако да на бази овог параметра постоји инфлација од 12,8 %. 

Он је сматрао да је Ребаланс буџета преурањен, јер се он обично ради у 
задњем кварталу, па ће до краја године сигурно бити потребе да се ради још један 
ребаланс буџета или ће се вишак средстава морати пребацити у наредну годину.  

Он је закључио да се остварени вишак средстава, изузимајући депонију, 

усмјерава за потрошњу, изражавајући забринутост што нема екстерних средстава, 

јер Влада РС није имала слуха за подршку Начелника Општине.  
Њему је засметало повећање средстава за Дјечији вртић који годишње кошта 

Општину 800.000 КМ, а дио радника у овој установи прима плату по уговору о раду, 
што је вјероватно пробијање оквирног буџета.  

Он је сматрао да се повећањем средстава за плате од 2 % аутоматски повећава 
и основица за плате општинских функционера.  

Он је најавио да ће подржати Нацрт ребаланса Буџета уколико се изнађу 
средства у износу од 5.000 КМ за цркву у Јабуци, санира дионица пута од 
трафостанице до кућа Кујунџића који су избјеглице, за коју санацију нису потребна 
велика средства и уреди простор иза зграде Основног суда. 

 

Татјана Шифорија је сматрала да је важно да се крене са грађевинским 
радовима на новој санитарној депонији, а да средства од 220.000 КМ нису довољна 
за изградњу депоније, али ће се дио средства планирати у буџету за 2022. годину. 

Она је подржала повећање средстава за одржавање и чишћење јавних зелених 
површина, куповину контејнера, социјална давања, спортске и невладине 
организације и пројекат реконструкције Дома здравља.    

Она је најавила да ће поднијети иницијативу да се ријеши питање превоза 130 
дјеце из МЗ Лазарево која похађају ОШ „Веселин Маслеша“, уз образложење да 

дјеца иду пјешке од насеља Бараковац и Крвавац, од ког броја до петог разреда има 
66 ученика. За ову дјецу је проблем што цијелом дужином пута нема урађених 
тротоара, па су родитељи спремни да финансирају превоз за дјецу, с обзиром да су 
принуђени да у неким случајевима плаћају такси за превоз дјеце до школе. 

Она је образложила и другу иницијативу која се односи на МЗ Ливаде, гдје се 
налазе три зграде и бараке поред зграда, које прокишњавању па се овај проблем мора 
хитно ријешити. Зграде су грађене прије рата, а само у једној згради је формирана 

заједница етажних власника. У зградама станују породице којим су станове 
додијелили „Електродистрибуција“ и „Хидроградња“, као и породице погинулих 
бораца, избјеглица и социјално угрожених лица које нису у могућности издвојити 
средства за потребне поправке. 

Она је најавила да ће издвојити свој одборнички паушал као учешће у 
санацији кровова ових објеката. 

Она је подржала Нацрт ребаланса Буџета јер се види да Општина иде у 
правцу љепшег, чистијег и уређенијег града, у правцу очувања друштвеног живота 
улагањем у културна дешавања, спортске организације и невладин сектор.  

Она је истакла да се из Записника са Седме сједнице Колегијума Скупштине 
види да је Начелник Општине покренуо већи број пројеката који треба да се 
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реализују у наредним годинама екстерним средствима, као што су: изградња станова 
за младе брачне парове, рјешавање утврда обала ријека Дрине, Ћехотине и Бистирце, 
изградња старачког дома, реконструкција градске пијаце, реконструкција Музеја, 
асфалтирање градских улица, асфалтирање путева од центра града према мјесним 
заједницама и селима, рјешавање паркинг простора у граду, покретање 
пољопривредне задруге, уређење простора испред Храма „Светог Саве“, уређење 
градског трга и фонтане, формирање пројектног тима, проглашење Таре парком 
природе, што је за сваку похвалу, јер су ови пројекти планирани да се граде из 
екстерних средстава. 

 

Снежана  Голијанин је образложила да средства за социјална давања износе 
2.055.000 КМ, уз напомену да је законом из 2012. године у надлежност центара за 

социјални рад дато да одлучују о праву на његу и помоћ другог лица, тако да 
највише средстава иде за остваривање овог права, за које потребе се средства стално 
повећавају јер се повећава и број корисника. У Општини живи доста старе 
популације, јер је просјечна старост становника Општине преко 40 година.  

Ово право се оставрује на основу мишљења љекарске комисије, коју образује 
Начелник Општине. Комисија даје оцјену функционалности лица и на основу њеног 
мишљења Центар за социјални рад доноси рјешење којим утвђује постојање или 
непостојање права на његу и помоћ другог лица. На рјешење којим је захтјев за 
признање права одбијен, незадовољно лице има право жалбе, као и право на 
покретање судског поступка. 

Она јер истакла да Центар за социјални рад тешко може да дође до екстерних 
средстава, јер нема пројеката, али ће настојати да таква средства обезбиједи, као што 
је био случај у 2020. години. 

 

Милош  Милић, предсједник Комисије за буџет и финансије је истакао да је 
Комисија за буџет и финансије заузела став да се морају предузети веће активности  
на прикупљању концесионих накнада и накнада од боравишне таксе, који приходи се 
морају увести у ред.  

Такође, није добро да радници раде за дневницу од 40 КМ, а нису пријављени 
на осигурање, јер постоји реална могућност да ће послодавци остати без радника.  

Он је оцијенио да је добро што постоји вишак прихода над расходима у 
износу од 900.000 КМ, да је порастао и приход од непокретности, а да је за шест 
мјесеци текуће године по овом основу прикупљено више средстава него за цијелу 
2020. годину, а до краја године се може очекивати раст још неких прихода.  

Он се захвалио Начелнику Општине и директору ПВиК „Извор“ за 

реконстукцију водовода у Миљевини, гдје Општина плаћа само 17 % ПДВ-а. 

Он је најавио да ће подржати Нацрт ребаланса Буџета. 
 

Изет Спахић је истакао да је Федерално министарство за избјеглице и 
расељена лица спремно издвојити 150.000 КМ за изградњу моста у Викочу, па је 
сугерисао да се та средства резервишу у буџету. На овом локалитету врше се 
геолошка испитивања земљишта, након чега ће услиједити израда моста у наредној 
години, уз напомену да су мјештани Викоча преко удружења повратника прикупили 
одређена средстава и показали спремност да учествују у суфинасирању изградње 
овог моста. Уколико се не искаже добра воља за овим средствима, која и сада 
постоје, може се доћи у позицију да она оду у трезор или да се евидентирају као 
неутрошена средства.  

Он је оцијенио да је добро што између локалне заједнице и грађана постоји 
међусобна сарадња у суфинансирању одређених пројеката. 

Када је у МЗ Јелеч рађен ископ за ХЕ Говза 1 и ХЕ Говза 2, гдје је било 
позајмиште воде, дошло је до оштећења путне комуникације, па су мјепштани за 
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њену санацију прикупило око 10.000 КМ. Он је сугерисао да службено лице оде на 
лице мјеста и види о чему се ради и да Општина својим средствима помогне у 
рјешавању овог проблема.  

У МЗ Козја Лука, у селу Доњи Даничићи, направљен је велики проблем код 
приступа мјештана кућама због једног пропуста који треба санирати. Мјештани желе 
да узму учешће у рјешавању овог проблема, имају и мајсторе који би обавили 
грађевинске радове, али им је потребно око 1.900 КМ за набавку материјала, па је 
сугерисао да се мјештанима изађе у сусрет у рјешавању овог проблема. 

У 2020. години био је велики захват на санацији локалних путева од средстава 
фонда Министарства за избјеглице и расељена лица, која су пренесена из 2020. 
године и удружена са средствима Општине, уз оцјену да су радови на терену добрим 
дијелом одрађени како треба. Међутим, у МЗ Јошаница, у селу Хусеиновићи и у 
горњем дијелу Поповог Моста било је озбиљних примједби на урађено, па је 

сугерисао да се овај проблем сагледа и ријеши. 
Он је изразио чуђење због информације да Фонд за повратак радове на 

електрификацији у МЗ Кратине плаћа директно извођачу радова, а цијелу процедуру 
у вези овог посла спроводи Општина, даје пројект менаџера и спроводи тендерску 
процедуру. Досадашња искуства у вези извођења оваквих радова са извођачем са 
подручја Општине су веома позитивна.  

Он је апеловао да се електрификација у Кратинама обави што прије, јер је 
један дио послова већ одрађен, а постоје и обезбијеђена средства. 

 

Огњен  Бодирога је истакао да је по члану 45. Закона о локалној самоуправи 

прописано да предсједник скупштине сазива сједницу скупштине једном у два 
мјесеца, сматрајући да је сједница Скупштине сазвана супротно овом члану и сматра 

се као незаконита, јер је од одржавања посљедње сједнице Скупштине до сазивања 
ове сједнице протекло више од два мјесеца. Он је тражио образложење да ли 
сазивање ове сједнице Скупштине има упориште у закону. 

Он је питао Начелника Општине да ли је урадио Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи Општине Фоча, 
јер се не примјењује Закон о локалној самоуправи који прописује да максималан број 
запослених на неодређено вријеме у општинској управи не може бити већи од три 
запослена на 1.000 становника, према резултатима посљедњег пописа становништва. 
Када би се примијенио овој закон, у Општинској управи би максимално радило око 
60 лица, а према његовом сазнању сада је запослено 90 – 100 лица. 

Он је тражио од Начелника Општине да образложи да ли у Општинској 
управи постоје два синдиката и да ли оба синдиката имају упориште у закону да са 
Начелником Општине потписују колективни уговор, јер ако један синдикат није 
репрезентативан, а предсједник синдиката има право на увећање плате од 10 %, да 

ли је тај новац легално стечен и има ли упориште у закону. 
Он је питао да ли је Општина Фоча конкурисала за средства за реконстукцију 

тротоара, који конкурс је расписала Влада РС. 

Он је сматрао да је потребно да се изгради јавна кухиња, а да је поента 

поносне картице да постоје попусти за дјечју храну, одјећу и обућу, а не у „Нестро 
петролу“, „Јувента спорту“ и „Црвеној апотеци“. 

Он је сматрао да превентивну стоматологију, поред основих школа, треба 
увести и у Дјечији вртић. 

Он је истакао да лице које нема запослење тешко може формирати породицу, 
а да према званичним подацима у Републици Српској око 70 % лица ради за плату 
мању од 800 КМ. 

Он је подсјетио да се опозиција залагала да се укине накнада одборницима 
који присуствују закључивању брака, али њен захтјев није уважен.  
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Он је сматрао да текст који чита одборник Скупштине који присуствује чину 
закључивања брака треба да буде написан на ћирилици, да издвајање средстава за 

пут: Брштеновица – Тара није довољно и да на фејзбук страници Општине има доста 
правописних грешака. 

Он је предложио да се за најављену рециклажу отпада поставе посебни 
контејнери за пластику, папир, метал и други отпадни материјал.  

Он је подржао повећање средстава за зимско одржавање путева, уз сугестију 
да се код извођења радова постави назор, указујући на лоше изведене радове код 
Храма „Светог Саве“ и Богословије.  

Он је истакао да се средства за Дјечији вртић стално повећавају, а да је 
његова изградња много коштала.  

Он је сматрао да је потребно смањити плате Начелнику Општине и 
предсједнику Скупштине, да одборничке паушале треба вратити на ранији износ, а 
укинути накнаду одборницима за присуство закључење брака.  

Он је сматрао да је на данашњу сједницу требало позвати Александара 
Ковача, директора НП „Сутјеска“, питајући Дејана Павловића, потпредсједника 

Скупштине и ранијег директора НП „Сутјеска“ да ли је садашњи директор ове 
установе против њега поднио кривичну пријаву.    

Он је апеловао да се помогне медицинским радницима, јер слиједи нови талас 
вируса корона, па је потребно стимулисати ове раднике.  

 

Након дискусије Огњена Бодироге, услиједило је више реплика и исправки 
нетачних навода, у којим су учествовали одборници: Изет Спахић, Огњен Бодирога, 

Драгослав Станојевић, Милош Милић, Милорад Костић, Татјана Шифорија,  
Теме ових расправа биле су: третман ћирилице, Фоче, Републике Српске и 

Федерације БиХ, трошкови животних намирница и лична примања, висина 
одборничких паушала и накнада за присуствовање закључивању брака, висина плате 
предсједника Скупштине, постојање кривичне пријаве против потпредсједника 
Скупштине Дејана Павловића, позивање и присуство Александра Ковача, директора 
НП „Сутјеска“ на сједницу Скупштине, усмјеравање одборничких примања у корист 
других субјеката.  

 

Потпредсједник Скупштине Дејан  Павловић је изнио реплику, која је због 
дужине трајања третирана као дискусија.  

Он је навео да су против њега, као директора НП „Сутјеска“, поднесене 
кривичне пријаве које немају никаквих доказа и још нису процесуиране.  

Пореска управа РС је са рачуна НП „Сутјеска“ скинула средства у износу од 
139.000 КМ која су остала на рачуну након што је отишао са мјеста директора ове 
установе. Тада је минимална плата у овој установи била 625 КМ, а сада је 540 КМ.  

Након његовог одласка, у ову установу је примљено 60 радника, што ће је 
коштати 289.000 КМ.  

План санитарне сјече шуме Националног парка је 1.238.000 КМ, а остварено 
је 245.000 КМ или 19,85 %.  

 У области ловства план износи 85.000 КМ, а остварено је 5.370 КМ или 6,32 

%, док је у вријеме док је он био директор остварен пребачај са 100 %.  

Оне је навео инвестиције које су уговорене за вријеме његовог мандата, а 
ушле су у реализацију након његовог одласка, а то су: Планинарски дом на 
Пријевору од 280.000 КМ, сређивање А павиљона од 30.000 долара (донација 
УНДП), завршетак управне зграде од 840.000 КМ.  

Са овим чињеницама он је 2. 12. 2021. године упознао предсједника Владе РС 
и ресорна министарства.  

Он је истакао да од имовине има стан у Беграду који је купљен помоћу 
кредита, као и стан његове супруге, у Фочи, у којем станује са својом породицом. 
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Бранимир  Радовић, секретар Скупштине је одговорио на постављена 
питања одборника Огњена Бодироге.  

Он је образложио да је новим Законом о локалној самоуправи, из 2016. 
године, предвиђен администартивни надзор над радом органа локалне самоуправе, 
па тако и због неодржавања сједница скупштине којим се угрожава рад и 
функционисање локалне самоуправе. Познате су биле општине у којим скупштина 
из разних разлога није одржавала сједнице, као што је била Општина Кнежево у 
којој скупштина није одржала сједницу осам мјесеци, те су предвиђене интервентне 
мјере којим се може, између осталог, и распустити састав скупштине локалне 
заједнице уколико не одржи сједницу у року од 60 дана.  

Код Скупштине Општине Фоча и легалности ове сједнице то није случај. 
Програмом рада Скупштине Општине Фоча за 2021. годину предвиђена је пауза у 
раду Скупштине за мјесец август због годишњих одмора. На Седмој сједници 
Колегијума, од 21. 9. 2021. године, констатовано је да је одржавање ове сједнице 
условљено чињеницом престанка мандата директора ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова 

Змај“ Фоча, који истиче 27. 9. 2021. године, што је посебна тачка дневног реда ове 
сједнице, која се није могла разматрати прије истека овог рока.  

Он је закључио да Скупштина Општине Фоча нема проблема у 
функционисању, да реализује Програм рада за текућу годину у складу са 
предвиђеном динамиком, па је и одржавање ове сједнице легално, а одлуке које се 
донесу су легитимне. Он је предложио да онај који мисли да у одржавању ове 
сједнице има пропуста или оспорава одржавање ове сједнице и валидност донијетих 
одлука, може код надлежног Министарства управе и локалне самоуправе РС 
тражити мишљење и преиспитивање законитости предузетих радњи Скупштине на 
овој сједници.  

Он је констатовао да у Општинској управи Општине Фоча постоје двије 
формиране синдикалне организације, које припадају различитим гранским 
синдикатима. Једна, старија синдикална организација је у саставу Синдиката управе 
РС, који је иступио из састава Савеза синдиката РС, уз увјерење да многи радници 
Општинске управе нису упознати са том чињеницом.  

Друга синдикална организација је формирана у марту 2020. године, након 
формирања гранског Синдиката управе, локалне самоуправе и јавних служби РС, као 
члана Савеза синдиката РС, у чијем саставу се налази 15 гранских синдиката из 
различитих дјелатности.  

Обје синдикалне организације су законито основане и регистроване код 

ресорног Министарства правде РС, које води регистар евиденције синдикалних 
организација, тако да функционишу у складу са матичним статутима гранских 
синдиката.   

Он је истакао да Начелник Општине нити било који други субјект јавности 
нема права да се мијеша у рад синдикалне организације и право радника на 
синдикално организовање, што до сада није ни био случај.  

Питање репрезентативности синдиката код послодавца регулисано је 
одредбама Закона о раду, које својство има синдикална организација која има 
најмање 20 % чланова од укупног броја запослених, што се у конкретном случају 
односи на синдикалну орагнизацију у саставу Синдиката управе РС.  

 

Никола  Вуковић је подржао повећање средства за комуналну хигијену града 

од 100.000 КМ.  

Он је сматрао да на чистоћи града више треба да поради Комунално 
предузеће и да би град био много запуштенији да у његовом чишћењу није 
учествовао Радни вод, па је апеловао да се у буџету за наредну годину поведе рачуна 
о висини накнада за раднике Радног вода.  
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Он је похвалио радове који су извршени на асфалтирању дионице од старе до 

нове аутобуске станице.  

Он је сматрао да би главне улице у граду требало да се перу макар једном у 
седам дана, а да је „ОК фест“ значајна културна манифестација која промовише 
Општину и НП „Сутјеска“, јер на њу долази доста младих из европских држава, али 
и из других континената.  

 

Мирослав  Матовић је подсјетио да је приликом доношења Буџета за 2021. 
годину речено да је овај буџет социјало – потрошачки, а не развојни.  

Он је оцијенио да чистоћа града није задовољавајућа, изражавајући наду да ће 
она бити на бољем нивоу, уважавајући планирано повећање за комуналну хигијену. 

Он је подржао и повећање средстава за санитарну депонију и стручне услуге, 
као и спортске колективе, уз напомену да треба видјети досадашње учешће клубова 
у расподјели буџетских средстава. 

Он је сматрао да у неком наредном периоду треба размишљати о изградњи 
новог објекта Дома здравља, јер је садашњи објекат изграђен 1903. или 1906. године. 

У буџету за 2022 . годину треба планирати додатна средства 20.000 – 30.000 

КМ за опрему стоматолошке службе у Дому здравља, како би се унаприједио ниво 
примарне здравствене заштите.  

Он је подржао изградњу старачког дома, активности у вези пронаталитетне 
политике, запошљавање приправника са ВСС стручном спремом који се налазе на 
евиденцији Завода за запошљавање, уз моралну подршку потпредсједнику 
Скупштине Дејану Павловићу за све што је урадио у НП „Сутјеска“. 

 

Драгослав  Станојевић је подржаo повећање средстава за зимско одржавање 
путева, као и ставку: Oдржавање грађевинских објеката и друмског саобраћаја, гдје 
је планирано 396.000 КМ, уз сугестију да се у овој грађевинској сезони, која је при 
крају, санирају путеви у МЗ Годиjено и то: Брусна – Околишта и Саш – Борови – 

Потпеће. 
У вези превоза дјеце из насеља Бараковац, Крвавац и Лазарево до ОШ 

„Веселин Маслеша“ он је сматрао да је боље да се уради безбједан тротоар, јер је 
пјешачење до школе боље по здравље и кондицију сваког ученика него превоз 
аутобусом.  

Он је похвалио рад Начелника Општине, уз увјерење да ће се Буџет Општине 
за 2021. годину реализовати у планираним оквирима. 

 

Крсто  Ивановић се сложио да хигијена у граду треба да се подигне на виши 
ниво, па је подржао повећање средстава за одржавање јавних зелених површина и 

набавку комуналне опреме, сматрајући да би требало размишљати о набавци једног  
возила за редовнији одвоз комуналног отпада, поготово у љетном периоду.  

Он је подржао и повећање средства за Центар за социјални рад, сматрајући да 
треба повести рачуна и о Борачкој организацији, Организацији породица погинулих 
и заробљених бораца и несталих цивила и Удружењу ратних војних инвалида. 

Он је сугерисао да се раскреше пут до Пјешчаних пирамида, јер се по овом 
питању ништа није урадило, а грађевинска сезона је при крају.  

Он је сугерисао да предсједник МЗ Козја Лука упути захтјев ресорном 
одјељењу Општинске управе Фоча за снацију пута према селу Барне Њиве, који је 
однијела бујица.  

У насељу Превраћ, на локацији Дуб, планира се изградити спомен - обиљежје 
за погинуле борце са тог подручја, па је сугерисао да Општина помогне у овом 
дијелу. 
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Миливоје  Достић је сматрао да се у вези прикупљања екстерних средстава  
не треба ослањати само на буџет Општине, већ установе и предузећа треба да се 
ангажују око тога и ураде пројекте за одређене потребе и инвестиције. 

Он је подржао повећање средстава за изградњу нове депонију у 
Филиповићима, тражећи да се образложи да ли од Општине Фоча – Устиколина 
постоји оспоравања за изградњу те депоније.  

Он је сматрао да повећање средстава за комуналну хигијену неће значити 
много уколико грађани сами не дају лични допринос бољој хигијени. Проблем 
хигијене у граду представља више фактора: кабасти отпад који се одлаже поред 
контејнера, паркирање доставних возила поред контејнера, много паса и мачака, 
оштећење контејнера, па треба наћи начин да се уведе ред у вези одлагања смећа, 
али и сами грађани треба да више допринесу чистоћи града.  

Он је апеловао да се тротоар у Душанову, до аутобуске станице, са десне 
стране, санира, јер је у очајном стању, пошто је оштећен и бетон је испрала вода.  

 

Милорад Костић је подржао планирање средстава за партерно уређење 
Храма „Светог Саве“, уз напомену да није сигуран да ће планирана средства бити 
довољна, али да партерно уређење треба завршити. 

Он је истакао да је добро што је уведена „поносна картица“, али би њу 
требало проширити на куповину дјечје хране и других производа.  

Он је констатовао да је планирано повећање средства за одржавање и 
чишћење града иако је предузеће „Комуналац“ повећало цијене комуналних услуга, 

а град се јако лоше чисти, па су грађани принуђени да смеће одлажу поред 
контејнера, пошто су контејнери пуни.  

Он је питао зашто Комунална полиција не казни предузеће „Комуналац“ због 
неодвожења смећа, уз сугестију да се за одлагање и редовно одвожење смећа 
постави видео – надзор. 

Он је питао зашто се сијече дрвеће по граду, уз напомену да  постоје фирме 
које се баве култивисањем дрвећа и зеленила.  

Он је у вези набавке нових контејнера подсјетио да у насељу Обилићево не 
постоји ниједан контејнер, сматрајући да би они требало да буду класификовани 
према врсти отпада.  

Он је подржао повећање средстава за спорт, питајући зашто се ШГ „Маглић“  

не обавеже да дио средстава уложи у спорт. 
Он је тражио да се образложи гдје је тачно локација за нову депонију, за коју 

се Ребалансом буџета планира 220.000 КМ и 45.000 КМ за пројектну документацију. 
 

Срђан  Драшковић, предсједник Скупштине је оцијенио позитивним што је 
остварен вишак буџетских средстава од 900.000 КМ, што говори да се добро и 
опрезно планирало.  

Он је подржао издвајање средстава за изградњу нове депоније, јер је 
постојећој депонији истекао рок употребе.  

Он је образложио ситуацију и поступак избора новог руководства у 
Комуналном предузећу „Комуналац“, финансијску дубиозу предузећа и узимање 
кредита од 500.000 КМ, уз гаранцију Општине, за санацију дугова према радницима 
и добављачима, као и набавку средстава и опреме, чиме се спријечило да предузеће 
оде под стечај. КП „Комуналац“ је прије неколико година повећао цијене 
комуналних услуга, чиме је омогућено повећање најниже плата на 540 КМ. 

Он је није био задовољан хигијеном у граду, сматрајући да су градске улице 
чисте, али да су највећи проблем мјеста гдје се одлаже смеће.  

КП „Комуналац“ има програм чишћења града и градских насеља, па се тако 
нека насеља чисте сваки дан, нека једном у седам дана, а нека једном у 15 дана.  
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Проблем код одвоза смећа је што постоји само једна сметљара, која се стално 
квари, а територија која се покрива је веома разуђена, јер се смећа одвози из 
Миљевине, Тјентишта, Годијена и других удаљенијих насеља.  

Он је подржао издвајање средстава за набавку нових контејнера и уређење 
простора око контејнера, као што је бетонска подлога и њихово наткривање. 

Он је сматрао да би се увођењем видео - надзора спријечило одлагање отпада 
поред празних контејнера и да са овим предузећем треба видјети да се набави још 
једно возило за одвоз смећа или да се набавка овог возила покуша ријешити путем 

екстерних средстава. 
Он је предложио да се планира један дио средстава као помоћ Медицинском 

факултету, који има одређене инвестиције на проширењу капацитета, јер се врши 
подизање једног спрата за изградњу конгресне сале и утопљавање објекта, гдје дио 
средстава обезбјеђује Влада РС, а дио Медицински факултет. 

 

Драгослав Станојевић је, у исправци нетачног навода предсједника 
Скупштине, истакао да предузеће „Комуналац“ не врши одвоз смећа из Годијена, већ 
иде само до Драгочаве. 

 

Драган Ивановић, начелник Одјељења за финансије је дао одговоре и 
објашњења у вези дискусија одборника.  

Он је образложио разлоге израде Ребаланса буџета, уз оцјену да усвајање 
ребаланса крајем децембра текуће године представља лошу праксу.  

Општина је у 2020. години из средстава резерве за Медицински факултет 
издвојила 40.000 КМ, а постоји могућност да се овом факултету помогне и у 
наредној години.  

Он је најавио да ће у јануару наредне године информисати одборнике о 
промјени износа просјечне плате у Општинској управи као основици за обрачун и 
исплату одборничког додатка. 

Након што се Скупштина изјасни о Нацрту ребаланса Буџета, већ од наредне 
седмице ће почети јавна расправао са буџетским корисницима и осталим субјектима, 

уз оцјену да се у прошлој години добро показала јавна расправа електронским путем. 
 

Начелник Општине, Милан  Вукадиновић је, у завршној ријечи, образложио  
да се код овог ребаланса не ради о суфициту, већ о вишку средстава на приходовној 
страни.  

У вези примјене Закона о локалној самоуправи, који би требало да се 
примијени од 1. 2. 2022. године, на сједницама Савеза општина и градова РС је 
поведена прича према којој у 95 % општина и градова у Републици Српској постоји 
проблем са вишком запослених радника у општинској управи у односу на 
критеријум броја становника, уз очекивање да ће се у наредном периоду неке ствари  
искристалисати у вези рокова за примјену овог закона којим је прописан број 
запослених у јединици локалне самоуправе према броји становника. 

Он је најавио да ће се у наредном периоду радити нови Правилник о 

систематизацији радних мјеста у Општинској управи, који ће зависити и од Закона о 
локалној самоуправи.  

Влада РС је расписала позив за пројекте инфраструктуре локалних заједница 
у износу од 20 милиона КМ, на који је конкурисала и Општина Фоча, и то за обнову 
путне инфраструктуре, имајући у виду да има преко 850 километара локалних 
путева, од којих је асфалтирано само 10 %, уз најаву да ће се асфалтирање вршити од 
центра града према центрима мјесних заједница.  

Општина спроводи један вид помоћи у сарадњи са Црвеним крстом, који 
пројекат је на четворогодишњем нивоу.  
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Он је оцијенио да град није у довољно чистом стању, али је чињеница да се 
годинама није водило рачуна о набавци комуналне опреме. Највећи проблем 
представља депонија, која је санитарна, а не регионална, која би била економична 
када би обухватила и околне општине, јер се тиме не би повећала цијена одвоза 
смећа. Он је упутио похвале грађанима који су се одазвали на његов позив у акцији 
чишћења града, уз посебне похвале директору, радницима и ученицима 
Средњошколског центра, који су изашли у великом броју.  

Он је најавио формирање пројектног тима који ће да прати све активности 
амбасада, међународних фондова, Владе РС, Савјета министара БиХ и осталих 
субјеката од којих се могу прибавити финансијска средства, јер општински буџет 

није довољан да се спроведу све планиране активности. Тако је у посјети Општини 
била представница Савјета Европе, којом приликом је озваничен почетак једног 
пројекта, који је минималан, али на основу својих потенцијалних могућности може 
ући у неки већи разред и рачунати на већа финансијска средства. 

Разматра се могућност субвенционисања откупа пластичне амбалаже, која 
представља већину отпада на депонији. 

Издвојена су значајна средства за набавку комуналне опреме, која ће се 
обновити у граду, док ће се у приградским насељима повећати број контејнера, као и 
у центру града гдје постоји већа фреквинција.  

У Индустријској зони Брод урађен је пројекат канализационе мреже и 
колектора, односно пречистача, а сада се иде у фазу обезбјеђивања средстава, јер је 
ријешена канализација и друга инфраструктура један од услова да привредници у 
Индустријској зони добију дозволу за рад. 

Он је најавио да ће на наредној сједници Скупштина разматрати приједлог 
плана парцелације на локацији Ливаде, гдје ће се заинтересованим лицима 
омогућити да изнајме или откупе дио парцеле гдје ће моћи да отворе неке своје 
потенцијалне мини погоне.  

Појавио се потенцијални инвеститор, угледни привредник који има ланац 
ресторана у Сједињеним Америчким Државама, који жели да отвори фабрику воде, 

гдје би се запослило око 50 радника. 

Он је обишао локалитет и обавио разговор са владиком Хризостомом и 
старјешином Храма „Светог Саве“ у вези партерног уређења Храма. 

Постоји намјера да се обнови комплетна спортска инфраструктура и то: 
вјештачка трава у Доњем Пољу, помоћни терени ФК „Сутјеска“, да се у згради овог 

клуба уреде апартмани које ће користити сви спортски клубови за потребе смјештаја 

играча са стране.    
Он је најавио изградњу зграде за младе брачне парове, старачког дома и 

централне гараже, рјешавање паркинг простора и градске пијаце, формирање 
пољопривредне задруге, реконстукцију Градског народног позоришта и Музеја 
„Стара Херцеговина“, реализацију енергетске ефикасности у Центру за културу и 
информисање. 

Депонија представља најургентнији проблем у сваком погледу и он ће бити 
максимално актуелизован, уз најаву израде очекиваног главног пројекта.  

Општина је аплицирала за један пројакат којим ће се уредити градска 
фонтана, док се на Тргу 9. јануар планира постављање шаховских реквизита.  

Уредиће се централни споменик погинулим борцима. 

Очекује се да до краја године буде готов и пројекат за обалоутврде. 
 

Након окончане расправе, предсједник Скупштине је позвао одборнике да се 
изјасне о Нацрту ребаланса Буџета Општине Фоча за 2021. годину. 

Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 

већином гласова („за“ је гласало 19 одборника, нико није гласао „против“, а четири 
одборника су била „уздржана“), донијела  
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З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча прихвата Нацрт ребаланса Буџета Општине Фоча 
за 2021. годину и упућује га на јавну расправу и даљу процедуру, у складу са 
Законом о буџетском систему Републике Српске. 

 

 

У 15.55 часова предсједник Скупштине је прекинуо сједницу и одредио паузу 
у раду Скупштине, у трајању од 60 минута. 

 

Сједница је настављена у 17.10 часова, уз кворум од 15 присутних одборника. 
 

 

АД – 5.   Приједлог  одлуке  о  приступању  изради  Стратегије  о  

безбједности  друмског  саобраћаја  општине  Фоча  за  период  2022 – 2031. 

године  

 

Предсједник Скупштине Срђан Драшковић је отворио расправу о 

Приједлогу одлуке. 

Није било пријављених за дискусију. 
 

Предсједник Скупштине је позвао одборнике да се изјасне о Приједлогу 
одлуке. 

Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 

једногласно („за“ је гласало 18 одборника), донијела 

 

О д л у к у 

о  приступању  изради  Стратегије  о  безбједности  друмског  саобраћаја  

општине  Фоча  за  период  2022 – 2031.  године.  
  

 

АД – 6.   Приједлог  одлуке  о  приступању  изради  измјена  и  допуна  

дијела  Регулационог  плана  „Брод  на  Дрини“  Фоча  (шеста  измјена) 
 

Уводне напомене о Приједлогу одлуке дао је Ранко Поповић, начелник 

Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове. 

Он је образложио да предложене измјене Плана обухватају главну 
раскрсницу на Броду и од раскрснице према мосту на Дрини. У питању је 850 метара 

магистралног пута, од ове раскрснице према Шћепан Пољу.  
Ово је потребно урадити ради комплетирања пројекта: Брод на Дрини – 

Шћепан Поље и извођења радова везано за магистрални пут М – 111. 

 

Предсједник Скупштине Срђан Драшковић је отворио расправу о 
Приједлогу одлуке. 

Није било пријављених за дискусију. 
 

Предсједник Скупштине је позвао одборнике да се изјасне о Приједлогу 
одлуке. 

Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 
једногласно („за“ је гласао 21 одборник), донијела 

 

О д л у к у 

о  приступању  изради  измјена  и  допуна  дијела 

Регулационог  плана  „Брод  на  Дрини“  Фоча  (шеста  измјена). 
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АД – 7.  Приједлог  одлуке  о  расписивању  јавног  конкурса  за  избор  и  

именовање  директора  Јавне  установе  Музеј  „Стара  Херцеговина“  Фоча 

 

Уводне напомене о Приједлогу одлуке дао је Бранимир  Радовић, секретар 
Скупштине, који је, због сродности тематике, дао образложење за приједлоге одлука 
које су евидентиране као тачке дневног реда од 7. до 12.  

Он је образложио да постоји потреба за доношење предложених одлука због 
спровођења поступка избора и именовања директора и чланова управних одбора 
јавних установа чији је оснивач Општина Фоча, а на основу претходно донијетих 
одлука Скупштине о престанку мандата или је то питање предмет разматрања на 
овој сједници.  

Предложене одлуке обухватају цјелокупан поступак избора и именовања на 
предметним позицијама и садрже упућујуће одредбе о јавном оглашавању, општим и 
посебним условима, задацима и раду Комисије за избор, као и другим елементима 
који су од важности за поступак избора и именовања.  

Он је образложио да су урађени приједлози одлука за сваку установу посебно, 
без обједињавања предметних позиција, иако су одлуке по свом садржају доста 
сличне, из разлога што за сваку од јавних установа постоји посебан закон који 
регулише њен рад и обављање пословних дјелатности, па тако постоји и различити  
правни основи.  

Он је скренуо пажњу да се има у виду предмет разматрања предложених 
одлука, а то је расписивање јавног конкурса за избор и именовање органа јавних 
установа, и да се у оквиру ових тачака дневног реда не води расправа као кад се 
разматра програм рада или извјештај о раду и финансијском пословању јавне 
установе. 

 

Предсједник Скупштине Срђан Драшковић је отворио расправу о 
Приједлогу одлуке. 

У расправи су учествовали одборници: Милорад Костић, Душан Бодирога и 
Огњен Бодирога. 

 

Милорад  Костић је сматрао да су јавни конкурси за избор директора јавних 
установа обесмишљени јер се зна да ће садашњи в. д. директор бити именован за 
директора.  

Он је истакао да су услови за избор директора Музеја „Стара Херцеговина“: 

висока стручна спрема и радно искуство у струци од три године, а да би лице могло 
да води ову установу, оно мора да буде добар познавалац историје Општине и свега 
осталог.  

Он је сматрао да садашњи в. д. директор Музеја не испуњава услове да буде 
именован за директора, па је сугерисао да се код именовања директора ове установе  
води рачуна о испуњавању услова. 

 

Душан  Бодирога је истакао да није могао да прати рад Скупштине од самог 
почетка зато што ради код приватника, па је морао да ради. Он је сугерисао да се 

сједнице Скупштине одржавају суботом како би одборници који раде код приватних 
послодаваца могли да дођу на сједницу. Одборници који су запослени у јавним 
установама и примљени су по партијској линији имају могућност да дођу на 
сједнице Скупштине које се одржавају радним даном, јер им шефови дају дозволу да 
одсуствују с посла.  

Он је сугерисао да се за директоре јавних установа именују лица која су 
компетентна за дјелатност којом се та установа бави, што до сада код неких установа 
није било случај.  
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Музеј „Стара Херцеговина“ је озбиљна институција која покрива цијелу 
Стару Херцеговину и бави се очувањем културног насљеђа Старе Херцеговине, па и 
општине Фоча. Када нека делегација долази у било који град, па тако и у Фочу, она 
прво оде у музеј да се упозна с културом тог града. 

Он је сугерисао да се за директора Музеја именује лице које познаје историју 
града и долази из струке историје, уз подсјећање да у Музеју већ постоји један 
изузетни кустос и један историчар, а има још историчара у Општини, поготово за 
музејску дјелатност.  

Он је сматрао да Музеј „Стара Херцеговина“ захтијева озбиљно реновирање и 
улагање, јер културно богатство Општине није на адекватан начин представљено, а 
да би се оно представило, за директора ове установе мора да дође лице које је из 
струке историје или археологије.  

 

Огњен  Бодирога је апеловао да се не врши страначко запошљавање, али је 

сматрао да ће садашњи вршиоци дужности директора Музеја, Центра за социјални 
рад и Центра за културу и информисање бити именовани за директоре ових 
установа, зато што се мијешају струка и политика. 

Он је истакао да за директора Музеја може бити именовано лице које је по 
струци историчар или археолог и да има три године радног искуства у струци. 

Он је упозорио да уколико се директори јавних установа не буду бирали по 
струци, већ по политици, он ће с тим упознати средства информисања. 

 

Након окончане расправе, предсједник Скупштине је позвао одборнике да се 
изјасне о Приједлогу одлуке. 

Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 

једногласно („за“ су гласала 23 одборника), донијела   
 

О д л у к у 

о  расписивању  јавног  конкурса  за  избор  и  именовање  директора 

Јавне  установе  Музеј  „Стара  Херцеговина“  Фоча.  
 

 

АД – 8.   Приједлог  одлуке  о  расписивању  јавног  конкурса  за  избор  и  

именовање  директора  Центра  за  културу  и  информисање  Фоча  

 

Предсједник Скупштине Срђан Драшковић је отворио расправу о 
Приједлогу одлуке. 

Није било пријављених за дискусију. 
 

Предсједник Скупштине је позвао одборнике да се изјасне о Приједлогу 
одлуке. 

Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 
једногласно („за“ су гласала 23 одборник), донијела 

 

О д л у к у 

о  расписивању  јавног  конкурса  за  избор  и  именовање 

директора  Центра  за  културу  и  информисање  Фоча.  

 

 

АД – 9.   Приједлог  одлуке  о  расписивању  јавног  конкурса  за  избор  и  

именовање  директора  Јавне  установе  Центар  за  социјални  рад  Фоча  
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Предсједник Скупштине Срђан Драшковић је отворио расправу о 
Приједлогу одлуке.  

Није било пријављених за дискусију. 
 

Предсједник Скупштине је позвао одборнике да се изјасне о Приједлогу 
одлуке. 

Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 
једногласно („за“ су гласала 23 одборник), донијела 

 

О д л у к у 

о  расписивању  јавног  конкурса  за  избор  и  именовање 

директора  Јавне  установе  Центар  за  социјални  рад  Фоча.  

  

  

АД – 10.   Приједлог  одлуке  о  расписивању  јавног  конкурса  за  избор  
и  именовање  директора  Јавне  установе  Дјечији  вртић  „Чика  Јова  Змај“  

Фоча 

 

Предсједник Скупштине Срђан Драшковић је отворио расправу о 
Приједлогу одлуке. 

Није било пријављених за дискусију. 
 

Предсједник Скупштине је позвао одборнике да се изјасне о Приједлогу 
одлуке. 

Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 
једногласно („за“ су гласала 23 одборник), донијела 

 

О д л у к у 

о  расписивању  јавног  конкурса  за  избор  и  именовање  директора 

Јавне  установе  Дјечији  вртић  „Чика  Јова  Змај“  Фоча.  

 

 

АД – 11.   Приједлог  одлуке  о  расписивању  јавног  конкурса  за  избор  
и  именовање  чланова  Управног  одбора  Јавне  установе  Музеј  „Стара  

Херцеговина“  Фоча 

 

Предсједник Скупштине Срђан Драшковић је отворио расправу о 
Приједлогу одлуке. 

 

За дискусију се јавио одборник Огњен  Бодирога. 

Он је сматрао да рад чланова Управног одбора јавне установе треба да буде 
бесплатан.     

Он је истакао да постоје случајеви да одређена лица раде у државним 
институцијама, а чланови су управног одбора и примају одборнички паушал. Зато, 
ако се гледа општи интерес, накнаду у управним одборима треба да имају 
незапослена лица.  

Накнаде у управним одборима неких установа, као што су Универзитетска 
болница и НП „Сутјека“, крећу се од 400 КМ до 500 КМ. 

 

Након окончане расправе, предсједник Скупштине је позвао одборнике да се 
изјасне о Приједлогу одлуке. 

Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 

једногласно („за“ су гласала 23 одборника), донијела 
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О д л у к у 

о  расписивању  јавног  конкурса  за  избор  и  именовање  чланова 

Управног  одбора  Јавне  установе  Музеј  „Стара  Херцеговина“  Фоча. 
 

 

АД – 12.   Приједлог  одлуке  о  расписивању  јавног  конкурса  за  избор  
и  именовање  чланова  Управног  одбора  Јавне  установе  Туристичка  

организација  Општине  Фоча 

 

Предсједник Скупштине Срђан Драшковић је отворио расправу о 
Приједлогу одлуке.  

Није било пријављених за дискусију.  
 

Предсједник Скупштине је позвао одборнике да се изјасне о Приједлогу 
одлуке. 

Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 

једногласно („за“ су гласала 23 одборник), донијела 

 

О д л у к у 

о  расписивању  јавног  конкурса  за  избор  и  именовање  чланова 

Управног  одбора  Јавне  установе  Туристичка  организација  Општине  Фоча. 

 

 

АД – 13.   Извјештај  о  раду  и  пословању  Јавне  установе  Дјечији 

вртић  „Чика  Јова  Змај“  Фоча  за  2020/2021.  годину  и  
АД – 14.   Програм  рада  Јавне  установе  Дјечији  вртић  „Чика  Јова 

Змај“  Фоча  за  2021/2022.  годину 

 

Предсједник Скупштине Срђан  Драшковић је предложио, а Скупштина је, 

без посебног изјашњавања, прихватила приједлог да се у вези тачака 13. и 14. води 
јединствена расправа, а да се врши посебно изјашњавање. 

 

Он је отворио расправу о Извјештају о раду и Програму рада ове установе. 
У расправи су учествовали одборници: Татјана Шифорија, Огњен Бодирога и 

Никола Вуковић, као и Слађана Владичић, директорица Дјечијег вртића „Чика Јова 
Змај“ Фоча. 

 

Татјана  Шифорија је истакла да у Дјечијем вртићу „Чика Јова Змај“ борави 
250 малишана, који су подијељени у 11 одјељења. Са малишанима раде стручно 
оспособљени васпитачи. Тако је васпитачица Сања Продановић проглашена за 
најиновативнију васпитачицу у БиХ у 2017. години, док су Радијана Дукић, Јелена 
Милошевић, Маријана Вуковић и Драгана Пљеваљчић награђене у 2020. години. 
Сања Продановић је награђена од организације „Каритас“ за рад „Другари као 
асистенти“, који је презентован на међународној конференцији, а њена група је 
награђена дидактичким материјалом.  

Она је упутила посебне похвале директорици Установе Слађани Владичић, 

која је уложила много труда и рада на подизању нивоа услуга, иницирала иновације 
у раду за унапређење процеса рада, учествовала у организацији специјализованих 
развојних програма, бринула о стручном усавршавању, организовала присуство 
васпитача на радионицама и семинарима, а све то у сврху унапређења рада 
Установе. Ова директорица има изузетно добру сарадњу и са локалном заједницом, 

као и са културним и друштвеним институцијама.  
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Она је закључила да је Општина Фоча изградњом новог дјечијег вртића 
показала висок степен бриге за најмлађе суграђане. 

 

Огњен  Бодирога је оцијенио да је Дјечији вртић лијеп објекат, али је до сада 
наскупљи у цијелој БиХ, сматрајући да није требало градити тако скуп вртић, уз 
напомену да, и поред тога, има дјеце на чекању. 

Он је апеловао да се, ради професионалности и још већег нивоа Дјечијег 
вртића, актуелна директорица не кандидује на било коју политичку функцију, 
сматрајући да треба одвојити струку од политике.  

Он је подржао став директорице Дјечијег вртића када је, приликом 
расписивања конкурса за васпитача, сматрала да треба запослити незапослена лица 
из општине Фоча, уз позив да то треба да раде и друге установе.  

Он је сматрао да ни васпитачи у Дјечијем вртићу не би требало да се вежу за 
политику.  

 

Никола  Вуковић је похвалио рад Дјечијег вртића, директорице и васпитача  
и пожелио им свако добро у будућем раду, сматрајући да је Дјечији вртић понос  
Општине и грађана. 

 

Слађана  Владичић, директорица Дјечијег вртића је појаснила да су 
буџетска средства за ову установу повећавана из разлога што су двије раднице 
установе на породиљском одсуству, а имају и три труднице и на њихово мјесто се 
морају ангажовати нови васпитачи. Средства која се буду издвојила за њихове плате 
биће рефундирана од стране Фонда дјечије заштите у износу од 100 %.  

Она је констатовала да дужност директора Дјечијег вртића обавља од 2013. 

године, када је у овој установи боравило 36 дјеце, а данас их има 250 и опет постоји 
листа чекања. 

 

Након оконачне расправе, предсједник Скупштине је позвао одборнике да се 
прво изјасне о Извјештају о раду за 2020. годину, а затим и о Програму рада ове 

установе за 2021. годину. 
Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 

донијела сљедеће  
 

З а к љ у ч к е 

 

13)  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о реализацији Годишњег 
програма рада Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за период 
2020/21 године. 

(Извјештај је усвојен већином гласова; „за“ је гласао 21 одборник, није било 
гласова „против“, а један одборник је био „уздржан“.) 

   

14)  Скупштина Општине Фоча даје сагласност на Годишњи програм рада 
Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за период 2020/21. године. 

(Програм рада је усвојен једногласно, „за“ је гласао 21 одборник.) 

 

 

АД – 15.   Разрјешење  директора  и  именовање  вршиоца  дужности  

директора  Центра  за  културу  и  информисање  Фоча 

1)  Разрјешење директора Центра за културу и информисање Фоча по основу 
истека мандата, 

2)  Избор и именовање вршиоца дужности директора Центра за културу и 
информисање Фоча 
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Предсједник Скупштине Срђан  Драшковић је констатовао да је Комисија за 
избор и именовање утврдила приједлоге за ову тачку дневног реда, о чему је 
Скупштини доставила свој извјештај. 

Он је отворио расправу у вези питања из ове тачке дневног реда. 
 

За дискусију се јавио одборник Милорад  Костић. 

Он је подсјетио да је, приликом разматрања Извјештаја о раду за 2020. годину 
и Програма рада ове установе за 2021. годину, дао приједлог да се појача радио 
сигнал, који је на територији Општине веома лош и да се врате некадашње емисије, 

које је укинуо начелник Општине Радисав Машић, у којима су грађани мјесних 
заједница износили проблеме из своје мјесне заједнице, тражећи образложење.  

Он је питао да ли је у времену 1. 9. 2019. - 1. 9. 2021. године у Центру за 
културу и информисање било пријављено, као приправник, лице које живи у 
Београду и које уопште није долазило да ради у ову установу.  

Он је тражио да се образложи шта је са гријањем и топлификацијом зграде, 
јер тај проблем одавно траје, као и да ли је актуелни директор репрезент синдиката, 
јер ако радник има проблеме на послу, он мора да се директно жали директору. 

 

Образложења и одговоре на питања одборника Костића дао је Владимир 
Пантовић, директор Центра за културу и информисање Фоча. 

Он је образлжио да је сигнал Радио Фоче завршен и то је максимум који 
Радио Фоча може да добије у овом тренутку, тако да се ништа више не може 
урадити. Добијена је нова фреквенција и, уколико то дозволи буџет установе, 

постоји намјера да се наредне године постави уређај на Ђурђевици, који ће покрити 
подручје Тјентишта и дио према Мештревцу.  

Емисија о одборницима и мјесним заједницама су планиране и оне ће се 
реализовати у наредном периоду. 

Приправнички стаж у Центру за културу и информисање је одрађивала 
Цвијета Радовић, која је за Радио Фочу урадила комплетну маркетиншку понуду, од 
које је Радио Фоча имао велику корист. Она није била стално у Радио Фочи, већ 
према указаној потреби, док је у вријеме вируса корона комуницирано он – лајн 
везама. Уз напомену да је она дијете погинулог бораца, он је закључио да Центар за 

културу и информисање није ништа финансирао, већ Завод за запошљавање, а 
остварена је вишеструка корист. 

Зграда у којој се налази ова установа је ушла у пројекат енергетске 
ефикасности, па се може очекивати његова реализација, уз помоћ Општине Фоча и 
Фонда за екологију и енергетску ефикасност. 

Он је образложио да је прихватио позив да се укључи у рад синдикалне 
организације јер су му рекли да у томе нема никаквих сметњи. 

 

Након окончане расправе, предсједник Скупштине је позвао одборнике да се 

изјасне о приједлозима Комисије за избор и именовање. 

Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча 

донијела сљедећа  
 

Р ј е ш е њ а 
  

1)  ВЛАДИМИР  ПАНТОВИЋ, професор српског језика и књижевности  
ВСС, разрјешава се дужности директора Центра за културу и информисање Фоча по 
основу истека мандата. 

(Рјешење је донијето једногласно, „за“ су гласала 23 одборника.) 
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2)  ВЛАДИМИР ПАНТОВИЋ, професор српског језика и књижевности ВСС, 
именује се за вршиоца дужности директора Центра за културу и информисање Фоча. 

(Рјешење је донијето једногласно, „за“ су гласала 23 одборника.) 
 

 

АД – 16.   Разрјешење  директора  и  именовање  вршиоца  дужности 

директора  Јавне  установе  Центар  за  социјални  рад  Фоча: 
1)  Разрјешење директора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча по 

основу истека мандата, 
2)  Избор и именовање вршиоца дужности директора Јавне установе Центар 

за социјални рад Фоча. 

 

Предсједник Скупштине Срђан  Драшковић је констатовао да је Комисија за 
избор и именовање утврдила приједлоге за ову тачку дневног реда, о чему је 
Скупштини доставила свој извјештај. 

Он је отворио расправу у вези питања из ове тачке дневног реда. 
 

За дискусију се јавио одборник Огњен  Бодирога. 

Он је похвалио приједлог Комисије за избор и именовање да се Снежана 
Голијанин именује за вршиоца дужности директора ове јавне установе, иако је 
партија којој она припада на републичком нивоу прешла у опозицију, сматрајући да 
је то добар помак. 

Он је најавио да ће пратити гласање одборника Снежане Голијанин и Петра 
Елеза, па уколико у Скупштини не буду гласали као опозиција, он ће се обратити 
надлежним органима странке на републичком нивоу и упознати их с тим 
чињеницама. 

Он је сугерисао директорици Центра за социјални рад да, прије него одбије 
одређено лице са захтјевом за признавање неког права из социјалне заштите, 
радници Центра оду на лице мјеста и лично се увјере у чињенично стање.  

Он је навео тежак случај трочлане породице у Рјечици, која живи од 200 КМ, 
а одбијен је захтјев за његу и помоћ другог лица, јер је љекарска комисија 
процијенила да је то лице способно за рад, уз апел да се овој породици признају 
права из социјалне заштите и обезбиједи здравствена њега. Он је похвалио грађане 

овог насеља који су помагали ову породицу. 
 

Након окончане расправе, предсједник Скупштине је позвао одборнике да се 
изјасне о приједлозима Комисије за избор и именовање. 

Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча 

донијела сљедећа  
 

Р ј е ш е њ а 
 

1)  СНЕЖАНА  ГОЛИЈАНИН, професор специјалне едукације и 
рехабилитације ВСС, разрјешава се дужности директора Јавне установе Центар за  

социјални рад Фоча по основу истека мандата.  
(Рјешење је донијето једногласно, „за“ је гласао 21 одборник.) 

 

2)  СНЕЖАНА  ГОЛИЈАНИН, професор специјалне едукације и 
рехабилитације ВСС, именује се за вршиоца дужности директора Јавне установе 

Центар за социјални рад Фоча.  

(Рјешење је донијето једногласно, „за“ је гласало 19 одборника.) 
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АД – 17.   Разрјешење  директора  и  именовање  вршиоца  дужности  

директора  Јавне  установе  Дјечији  вртић  „Чика  Јова  Змај“  Фоча: 
1)  Разрјешење директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча 

по основу истека мандата, 
2)  Избор и именовање вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечији 

вртић „Чика Јова Змај“ Фоча 

 

Предсједник Скупштине Срђан  Драшковић је констатовао да је Комисија за 
избор и именовање утврдила приједлоге за ову тачку дневног реда, о чему је 
Скупштини доставила свој извјештај. 

Он је отворио расправу у вези питања из ове тачке дневног реда. 
 

За дискусију није било пријављених. 
 

Предсједник Скупштине је позвао одборнике да се изјасне о приједлозима 
Комисије за избор и именовање. 

Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча 

донијела сљедећа  
 

Р ј е ш е њ а 
 

1)  СЛАЂАНА  ВЛАДИЧИЋ, професор разредне наставе ВСС, разрјешава се  
дужности директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча по основу 
истека мандата.  

(Рјешење је донијето једногласно, „за“ су гласала 23 одборника.) 

 

2)  СЛАЂАНА  ВЛАДИЧИЋ, професор разредне наставе ВСС, именује се за 

вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечији вртић“ Чика Јова Змај“ Фоча.  
(Рјешење је донијето једногласно, „за“ су гласала 23 одборника.) 
 

 

АД – 18.   Избор  и  именовање  једног  члана  Школског  одбора  Јавне  

установе  Средњошколски  центар  Фоча  у  име  Општине  Фоча  као  јединице  

локалне  самоуправе  
 

Предсједник Скупштине Срђан  Драшковић је констатовао да је Комисија за 
избор и именовање утврдила приједлог за ову тачку дневног реда, о чему је 
Скупштини доставила свој извјештај. 

Он је отворио расправу о приједлогу Комисије за избор и именовање.  
 

За дискусију су се јавили одборници: Милош Милић, Миливоје Достић и 
Крсто Ивановић. 

 

Милош  Милић је иразио задовољство приједлогом да се за члана Школског 
одбора Средњошколског центра Фоча, испред Општине Фоча, именује Милица 
Живановић. 

Он је истакао да се ради о вриједној особи, која је по струци дипломирани 

економиста, а запослена је у Заводу за запошљавање, у Фочи. 
 

Миливоје Достић је истакао да се рад у Школском одбору не плаћа, 
сматрајући да је то била јединствена прилика да се омогући опозицији да у Школски 
одбор Средњошколског центра Фоча кандидује присталицу опозиције, како би се  

макар мало показало да се опозиција поштује и уважава. 
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Крсто Ивановић је истакао да се на расписани јавни конкурс ресорног 
министарства за именовање чланова Школског одбора у Средњошколском центру 
Фоча није јавио ниједан кандидат, тако да ће се овај конкурс поновити. 

 

Након окончане расправе, предсједник Скупштине је позвао одборнике да се 
изјасне о приједлогу Комисије за избор и именовање. 

Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча 

донијела  
 

Р ј е ш е њ е 
МИЛИЦА  ЖИВАНОВИЋ, дипломирани економиста ВСС, из Фоче, изабрана 

је за члана Школског одбора Јавне установе Средњошколски центар Фоча, у име 
јединице локалне самоуправе. 

(Рјешење је донијето једногласно, „за“ су гласала 23 одборника.) 

  

 

АД – 19.   Рјешење  о  измјени  Рјешења  о  утврђивању  Листе  одборника 

Скупштине  Општине  Фоча  за  закључење  брака  на  подручју  општине  Фоча 

 

Уводне напомено о измјени Листе одборника за закључење брака дао је 
Бранимир  Радовић, секретар Скупштине. 

Он је образложио да је ово питање иницирала Хелена Владичић, одборница 
Социјалистичке партије, која је, након смрти одборнице Слађане Костовић 

Благојевић и иступања Сање Дракул из састава овог политичког субјекта у 
самосталне одборнике, остала без својих представника који могу бити ангажовани 
приликом закључивања брака. 

Комисија за избор и именовање је разматрала ову иницијативу, па је, 
полазећи од принципа да сваки политички субјект има своје представнике на Листи 
одборника за закључење брака, предложила да се ова листа прошири на начин да се 

у Листи одборника за закључење брака дода име: Хелена Владичић, одборница 
Социјалистичке партије. 

 

Предсједник Скупштине Срђан Драшковић је отворио расправу о 
приједлогу Комисије за избор и именовање. 

Није било пријављених за дискусију. 

 

Предсједник Скупштине је позвао одборнике да се изјасне о приједлогу 
Комисије за избор и именовање. 

Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча 
донијела  
 

Р ј е ш е њ е  
Листа одборника Скупштине Општине Фоча који могу присуствовати чину 

закључивања брака на подручју општине Фоча допуњује се на сљедећи начин:  
19)  ХЕЛЕНА  ВЛАДИЧИЋ.  
(Рјешење је донијето једногласно, „за“ су гласала 23 одборника.) 

 

 

АД – 20.   Информација  о  упису  дјеце  у  први  разред  основне  школе  у  

школској  2021/2022.  години 

 

Предсједник Скупштине Срђан Драшковић је отворио расправу о 
Информацији. 
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У расправи су учествовали одборници: Огњен Бодирога, Драгослав 
Станојевић, Миливоје Достић и Татјана Шифорија. 

 

Огњен  Бодирога је истакао да су подаци из Информације о упису дјеце у 
прве разреде основних школа у Фочи поражавајући. Тако је у Миљевини ове године 
уписан само један ученик. 

Он је сматрао да је разлог за овакво стање одлазак младих људи из Општине, 
јер не могу да нађу запослење и да формирају породицу. Јавни конкурси се 
расписују само про форме, па се тешко може доћи до запослења уколико се не 
подржава управљачка структура. 

Он је навео податак да је у 2020. години у Републици Српској у први разред 
основне школе уписано 8.049 дјеце мање него у претходној школској години, а то је 
најмањи број уписаних у посљедњих десет година, сматрајући да је за то крива 
структура која је на власти у Републици Српској.  

 

Драгослав  Станојевић је оцијенио да се број уписа дјеце у први разред 
основне и средње школе смањује послије рата 1992. године, уз напомену да је у 

једно вријеме, прије рата, у Годијену било око 600 ученика.  
Он је сматрао да нису само услови одлучујући фактор да би неко формирао 

породицу, већ је потребно да млади то желе, наводећи да има велики број младих 

људи који имају између 30 - 40 година живота, али нису формирали породицу. 

 

Миливоје  Достић је оцијенио да се, на основу података о броју уписаних у 
прве разреде основних и средњих школа у Републици Српској, може видјети да 
постоји слаб економски и привредни развој, велико сиромаштво и подијељеност у 
друштву, као и веће миграције грађана и то не само младих, већ и радно способних 
грађана. Ове миграције са подручја Општине биле су велике и шездесетих и 
седамдесетих година прошлог вијека, али су тада одлазили само хранитељи 
породице, који би се након неколико година враћали у Општину, док је сада 
ситуација таква да одлазе комплетне породице без намјере да се врате у Општину.  

Он је сматрао да, уколико се нешто хитно не предуземе у Републици Српској 
по питању економије, она би врло брзо могла да постане република стараца. А може 
се предузети доста тога да се млади задрже. Има доста породица у којој су сви 
запослени, док на другој страни има доста породица из којих нико није запослен. 

 

Татјана  Шифорија је сматрала да није кривица владајуће структуре што је 
мали број дјеце уписан у први разред основне школе, већ је то кривица самих 
појединаца. Нису услови једини фактор да би неко формирао породицу, јер постоје  
особе које имају посао и све друге услове, али неће да формирају породицу. Многе 
породице су формиране у току рата или послије рата, у вријеме када услови нису 
били добри, а нису имали ни посао. 

 

Након окончане расправе, предсједник Скупштине је констатовао да је 
Скупштина Општине Фоча упоната са Информацијом о упису дјеце у први разред 
основне школе у школској 2021/2022. години. 

 

 

АД – 21.   Информација  о  упису  ученика  у  први  разред  средње  школе  

у  школској  2021/2022.  години 

 

Предсједник Скупштине Срђан Драшковић је отворио расправу о 
Информацији. 
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За дискусију се јавио одборник Крсто  Ивановић. 

Он је сматрао да треба предложити Влади РС да младићи који неће да се жене 
и формирају своју породицу, а запослени су, не примају пуну плати, већ да се дио 

њихове плате усмјери за вишечлане породице.  
Направљена је велика грешка са гашењем основних подручних школа у 

мјесним заједницама Заваит, Челебићи, Јошаница и Тјентиште, јер се становништво 
одселило у град. Да су грађани у овим мјесним заједницама имали школу, 
здравствену заштиту, продавницу и истурено одјељење станице полиције, ситуација 

би по овом питању сигурно била много боља. 

Он је констатовао да је у први разред средње школе у овој години уписано 
134 ученика. У 2020. години у Средњошколском центру је било укупно 573 ђака, а у 
2021. години их има 565 ђака, односно осам ученика мање, који су распоређену у 26 
одјељења.  

На Активу директора Сарајевско - романијске регије постигнута је сагласност 
да је све мањи број ученика у основним и средњим школама, поготово у рубним 
општинама Рудо, Чајниче и Калиновик, па је констатовано да се морају предузети  
неке активности на побољшању наталитета. 

 

Након окончане расправе, предсједник Скупштине је констатовао да је 
Скупштина Општине Фоча упозната са Информацијом о упису ученика у први 
разред средње школе у школској 2021/2022. години. 

 

 

АД – 22.   Информација  о  стипендирању  студената  у  школској 
2020/2021.  години 

 

Предсједик Скупштине Срђан Драшковић је отворио расправу о 
Информацији. 

За дискусију није било пријављених.  

 

Предсједник Скупштине је констатовао да је Скупштина Општине Фоча 

упозната са Информацијом о стипендирању студената у школској 2020/2021. 

години. 

 

 

АД – 23.   Одговори  на  одборничка  питања 

 

Одговоре на одборничка питања су коментарисали одборници: Огњен 
Бодирога, Милорад Костић и Милош Милић. 

 

Огњен  Бодирога је подсјетио да је на прошлој сједници Скупштине 
поставио одборничко питање у вези ширења несносног смрада градом, поготово 
Улицом Краља Петра и у насељу Рибарска, као и код Полицијске управе и зграде 
Општине Фоча, па је тражио да му се одговори: 

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

2.  Који је био извођач, односно подизвођач ових радова? 

На ова питања је одговорено да је проблем зачепљења оборинске и 

канализационе мреже на овој локацији ријешен. Радове је извела Општина Фоча, а 
трошковник је достављен предузећу „Павгорд“ д. о. о. Фоча који је инвеститор 
радова на изградњи објекта колективног становања који се налази иза објекта бивше 
робне куће „Фочанка“.  
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Одговори на ова питања затражени су писаним путем од ПВиК „Извор“ а. д. 

Фоча, од кога је добијен одговор да ово предузеће није упознатао који извођач, 
односно подизвођач је вршио прикључење на канализациону мрежу.  

Он је тражио да му Начелник Општине Фоча или начелник Одјељења за 
просторно уређење и стамбено - комуналне послове одговоре на постављена 
одборничка питања на овој сједници. 

 

У вези питања одборника Огњена Бодироге образложење је дао Миомир 
Бојат, одборник и директор ПВиК „Извор“ а. д. Фоча, који је истакао да у 

конкретном случају од овог предузећа никада није тражено прикључење на 
канализациону мрежу, па ово предузеће нема податке ко је био извођач, односно 
подизвођач ових радова.  

 

Ранко Поповић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено - 

комуналне послове је образложио да је проблем био зачепљење на уличној 
оборинској мрежи, у склопу нове стамбене зграде изнад маркета „Корт“, чији је 
инвеститор „Павгорд“.  

Њему није познато ко је спојио канализациону мрежу на оборинску мрежу и 
на који начин, уз напомену да је надзор био са стране и да је овај проблем ријешен. 

 

Милорад  Костић је подсјетио да је прије два мјесеца поднио иницијативу у 
име радника ФК „Сутјеска“, али му није ништа одговорено, па је тражио објашњење. 

 

Милош  Милић је прочитао одговор на одборничко питање у вези гробља 
„Божовац“ који се тиче оборинских вода, апелујући да се овај проблем ријеши 
пошто долази јесен. 

 

 

АД – 24.   Одборничка  питања  
  

Нова одборничка питања поставили су одборници: Изет Спахић, Милорад 
Костић, Огњен Бодирога, Татјана Шифорија, Милош Милић и Никола Вуковић. 

 

Изет  Спахић је најавио да ће одборничка питања послати електронским 
путем, као што је и до сада у више наврата чинио. 

 

Милорад  Костић је поставио два питања.  
 

1. Када ће се коначно поставити контејнери за одлагање смећа у насељу 
Обилићево и хоће ли КП „Комуналац“ а.д. Фоча вршити редовнији одвоз смећа из 
овог насеља? 

Он је образложио да у цијелом насељу не постоји ниједан контејнер за 
одлагање смећа, а два пута у мјесецу, и то само главном улицом у насељу, пролази 
„камиончић“ предузећа „Комуналац“ и грађани који га виде, а то је мали број њих, 
успију у њега да убаце смеће. Насеље је велико и у њему живи велики број 
пензионера који су стари и болесни и не могу ићи пјешке од куће и носити смеће на 
другу локацију. 

Због овог немара, грађани Обилићева сматрају да нису дужни плаћати одвоз 
смећа док се овај проблем не ријеши.  

Грађани сматрају да је потребно дужином главне улице у Обилићеву на више 
мјеста поставити стандардне велике лимене контејнере, а у мање улице поставити 
мање контејнере и да се одвоз смећа врши најмање једном седмично.  

Грађани траже хитно рјешење овог проблема. 
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2.  Када ће се довршити и привести намјени главни пут при уласку у насеље 
Обилићево, тј.  извршити изградња тротоара и заштитне ограде ради безбједности 
грађана? 

Он је образложио да су прошлих избора (2016)  у насељу Обилићево започети 
радови на проширењу главне улице и то од почетка главне раскрснице на Теразијама 
(лијева страна улице), па даље поред кафића „Линеа“, све до кривине у десно (до 
куће Станојевића), отприлике 2/3 наведене релације нема тротоар нити заштитну 
ограду и то је потребно одмах урадити како би цеста била безбједна за пјешаке и 
аута. Сада дужином наведене релације има провалија висине преко четири метра, па 
када је кишовито или магла, а ноћно освјетљење је слабо, дешавају се несреће. До 
сада су се три аута преврнула на кров, али срећом није било настрадалих, али је 
причињена велика материјална штета. Све ово се могло избјећи да се пут привео 
својој намјени. 

Родитељи из овог насеља иду пред дјецу када се враћају из школе због 
бојазности да дијете непажњом не падне у провалију. Грађани насеља Обилићево су 
огорчени због оваквог понашања надлежних општинских органа и уколико се  одмах 
не приступи наведеним радовима (грађевинска сезона се завршава за два мјесеца), 
грађани ће бити принуђени да реагују са пријавама против надлежних. 

Он је напоменуо да је, као одборник, приликом доношења Буџета Општине за 
2021 годину, тражио да се овај проблем ријеши, а начелик Одјељења за просторно 
уређење и стамбено – комуналне послове је тада рекао да је за рјешење овог 
проблема обезбијеђено 5.000 КМ (скинуто је са ставке „азил за животиње“) и обећао 
је да ће се овај проблем одмах ријешити. 

 

Огњен  Бодирога је поновио питање са претходне сједнице Скупштине. 
Прије мјесец дана центром града и у насељу Рибарска се ширио непријатан 

мирис, па је питао: 
Да ли је узрок тога што је фекална канализација код маркета „Корт“ 

прикључена на кишну канализацију?  

Ко је био извођач, односно подизвођач поменутих  радова?  

Ко је био надзорни орган и ко је вршио технички пријем? 

 

Татјана  Шифорија је поставила три одборничка питања. 
 

1.  Да ли Ђорђе Симовић, ул. Игманског марша, општина Фоча, има право на 
признање права на додатак за помоћ и његу другог лица, и ако нема, на који начин 
може да се помогне породици Симовић? 

Она је образложила да јој се, као одборници Скупштине, обратила група грађа 
из МЗ Брод, на челу са Надом Марић, с молбом да у име њих постави наведено 
одборничко питање. Ова група грађана је истакла да се Ђорђе Симовић, ул. 
Игмански марш, општина Фоча, дана 14. 6. 2021. године обратио Центру за 
социјални рад Фоча са захтјевом за признање права на додатак за његу и помоћ 
другог лица и да је његово захтјев одбијен. 

 

2.  Када се планира урадити поправка пута на дионици: Ливаде – Горње 
Орахово, с обзиром да на асфалту постоји велики број оштећења, рупа и скоро је 
немогуће кретање возила овим путем? 

Она је образложила да је ово питање поставила на молбу групе грађана МЗ  
Драгочава – село Орахово. 

Захтјев Савјета МЗ Драгочава предат је на протокол Општинске управе 
Општине Фоча. 
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3.  Када се планира поставити расвјета (ради се о три стуба) од раскрснице, 

улица лијево, на горњем Велечеву?  

Она је образложила да је ово питање поставила на молбу групе грађана МЗ 
Ливаде. Група грађана, породице: Дракул, Живановић и Даниловић су упутили 

захтјев на протокол Општинске управе Општине Фоча. 
 

Милош  Милић је поставио два одборничка питања. 
 

1.  Какав је став Општинске управе Општине Фоча по питању чувања и 
газдовања зградом основне школе у МЗ Кута? 

Он је истакао да је питање поставио у име грађана МЗ Кута и предсједника 

Савјета Мјесне заједнице, г. Луке Бодироге. 
 

2. Да ли су плате запослених и накнаде по основу услова рада у 
Територијалној ватрогасној јединици Фоча усаглашене са законом о платама 
запослених и потписаним колективним уговором? 

 

Никола  Вуковић 

Може ли се у селу Биокови насути 200 метара пута, који иде кроз центар села, 
али није проходан за возила, па због тога мјештани морају ићи заобилазним путем од 
неколико километара да би дошли до својих кућа? 

Он је истакао да је питање поставио у име мјештана села Биокови. 
 

 

АД – 25.   Иницијативе  одборника  
  

Нове иницијативе су поднијели одборници: Милорад Костић, Огњен  
Бодирога, Мирослав Матовић, Мирослав Авдаловић, Татјана Шифорија, Крсто 
Ивановић, Снежана Голијанин и Милош Милић. 

 

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 директор 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. 
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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 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. 
 

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 запослењем Општина Фоча би му се одужила за све неправде 
које је претпио и за све оно што је он, као спортиста, дао Општини. 

 

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. 

 

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

барем да се иста наткрије.  
 

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

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

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. 

 

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. 

 

2.  Он је сугерисао да се поведе контрола у вези носивости моста на кружном 

току, код Спортске дворане, који свакодневно трпи велико оптерећење. 
 

Снежана  Голијанин 

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

 

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

  

  

АД – 26.   Текућа  питања   
  

Предсједник Скупштине Срђан Драшковић је прочитао допис - 

Информацију коју је Скупшини доставило Окружно јавно тужилаштво Требиње, у 
вези  са Закључком Скупштине од 29. 4. 2021. године о неприхватању Извјештаја о 
раду и пословању ЈЗУ „Апотека Фоча“ Фоча.  

У Информацији се наводи да је Тужилаштво упутило наредбу у циљу 
провјере навода из овог закључка и прикупљања свих релевантних чињеница које ће 
се прикупити и доставити Тужилаштву на даља поступања. 

 

Одборник Огњен  Бодирога је изнио неколико теза и навода. 
Он је позвао грађане Општине да изађу на предстојеће изборе за чланове 

савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча, који се одржавају 3. 10. 2021. 

године. 
Он је тражио да директор Универзитерске болнице Фоча достави 

информацију шта се дешава по питању кисеоника (индустријски и медицински 
кисеоник), те ко има, а ко нема дозволу за промет лијекова. 

Он је апеловао да се објективно ријеши правни сукоб у Улици цара Лазара 

између Стевановић Милије и Кунарца Крста, који је на граници физичког обрачуна. 
Он је тражио да се објасни такса која се плаћа приликом уписа дјеце у средње 

разреде у Средњошколском центру. 

 

Крсто Ивановић, одборник и директор Средњошколског центра је дао 
објашњење на питање одборника Огњена Бодироге у вези плаћања таксе приликом 
уписа дјеце у разреде средње школе.  

Он је образложио да се, приликом уписа, плаћа котизација, према одлуци коју 
доноси Школски одбор. Од плаћања ове котизације ослобођена су дјеца из породица: 
погинулих бораца, инвалида свих категорија, вишечланих породица и социјално 
угрожених породица. Сви ученици су дужни да плате три КМ за осигурање, а оно 
покрива ученика током 24 сата. 

 

Одборник Милорад  Костић је изнио своје ставове о одређеним питањима. 
 

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 произведе 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. 
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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. 

 

3.  Он је апеловао на грађане да, дана 3. 10. 2021. године, изађу у што већем 
броји на изборе за чланове савјета мјесних заједница и добро размисле којем ће 
кандидату на изборној листи дати свој глас.  

Он је сматрао да би предсједници савјета мјесних заједница, уз помоћ 
одборника Скупштине, требало раније указати на изнесене проблеме како би се они 

раније ријешили. 
 

Татјана Шифорија је позвала грађане општине Фоча да у недјељу, 3. 

октобра 2021. године, изађу на изборе за чланове савјета мјесних заједница и да 
изаберу најбоље за своју мјесну заједницу.  
  

  

Предсједник Скупштине је закључио рад Осме редовне сједнице Скупштине у 
19.15 часова.   
 

 

 

 

 

    ЗАПИСНИК                                  СЕКРЕТАР                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

       ВОДИЛА                                  СКУПШТИНЕ                                   СКУПШТИНЕ          

Милена  Вуковић                        Бранимир  Радовић                             Сђан Драшковић  


