
На основу члана 39. став 2. тачка 2) и члана 82. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 
38. став 2. тачка 2) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча („Службени гласник 
Општине Фоча“, број 8/17) и члана 176. став 1. тачка 1) Пословника Скупштине 
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17), након разматрања 

стања магистралних и регионалних путева на подручју општине Фоча, у оквиру 
тачке 18. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Једанаестој редовној 
сједници, дана 31. 1. 2022. године,  д о н о с и   
 

 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К  
  

  

 

 

 

1.  Скупштина Општине Фоча констатује да су магистрални и регионални 
путеви на подручју општине Фоча у јако лошем стању.  

Становници општине Фоча су врло незадовољни, како у погледу 

изграђености путне инфраструктуре, тако и стањем текућег и зимског одржавања 
путева. 

Стање ових путева није безбједно за саобраћај и путнике, те представља 
препреку за економски развој како општине Фоча, тако и регије. 

 

2.  Скупштина Општине Фоча апелује да се што прије изведу радови на 
магистралном путу M I – 111, дионица: Брод на Дрини – граница БиХ / ЦГ (Шћепан 
Поље), како би се на постојећој дионици пута омогућио несметан и безбједан проток 
робе и људи. 

Радови подразумијевају проширење пута од пет метара цијелом дужином, 
израду одбојних ограда и пресвлачење асфалтом. 

Да се у наредном периоду убрзају све активности како би се што прије почело 
са изградњом нове трасе магистралних путева M I – 111, дионица: Брод на Дрини – 

граница БиХ / ЦГ (Шћепан Поље) и M I – 109, дионица: Тјентиште – Брод на Дрини. 

 

3.  Скупштина Оппггине Фоча апелује да се у наредном периоду покрену 
активности на реконструкцији магистралног пута M II – 510, на дионици: Фоча – 

Годијено, као и реконструкцији регионалног пута P II – 5511 Драгочава – граница РС 

/ ЦГ (Шула). 

 

4.  Скупштина Општине Фоча апелује на Савјет министара БиХ да, у складу 
са својим овлаштењима и могућностима, убрза активности на реализацији изградње 
пута M I – 111, на дионици: Сарајево – Добро Поље – Брод на Дрини – Шћепан 

Поље. 
 

5.  Скупштина Општине Фоча захтијева знатно боље одржавање регионалних 
и магистралних путних праваца на подручју општине Фоча. 

Скупштина Општине Фоча захтијева од Јавног предузећа „Путеви Републике 
Српске“ Бања Лука да обавеже надзорне органе да након завршетка зимске сезоне 
поднесу Скупштини Општине Фоча информацију о спроведеним мјерама и 
активностима, а такође и о реализацији активности на свим горе поменутим путним 
правцима.  



 

6.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 

 

 

 

 

Број:  01-022-4/22                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК                                                                      
Фоча, 31. 1. 2022. године                                                       СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                                                          Срђан  Драшковић  
 

 


