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На Тринаестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је одржана 

28. aприла 2022. године, у оквиру предвиђене тачке дневног реда: Иницијативе  
одборника, нове иницијативе дали су одборници: Крсто Ивановић, Драгослав 
Станојевић, Милорад Костић, Огњен Бодирога, Милош Милић и Татјана Шифорија. 

 

Крсто  Ивановић   
Он је истакао да насеље Горњи Превраћ и мјештани тог насеља траже од 

Општине Фоча да покуша да изнађе средства за асфалтирање дионице пута од 

„Раскршћа“ према њиховим кућама. 
У образложењу је наведено да у том селу живе двије породице од по четворо 

дјеце и да дјеци школског узраста школски превоз није у могућности да дође до 
кућа. а једни су од ријетких села гдје млади остају да живе на селу, формирајући 
породицу. У питању су породице Мићевић, Бегенишић, Шлемић, Трифковић и 
друге. 

 

Драгослав  Станојевић  

Он је дао иницијативу да се формира комисија испред Одјељења за просторно 
уређење и стамбено – комуналне послове, која би обишла пут од стадиона поред 
пута у Орахову до села Баћ („до куће Милутина“), како би се та дионица пута 
санирала у сарадњи са ШГ „Маглић“, које овим путем извлачи дрвне сортименте. 

Он је образложио да је овај дио добро посјећен, а истим путем се сада 
интезивније саобраћа, пошто је почела прољетна сјетва. 

 

Милорад  Костић је дао три иницијативе. 
 

1.  Он је, на захтјев већег броја грађана, поднио иницијативу за изградњу 

пјешачке стазе (степеништа) у Улици Петра Кочића, насеље „Подмусала“.  

Потребно је изградити пјешачку стазу на самом крају улице, која излази на 

Улицу Николе Пашића. Тај дио се налази на земљишту које је у власништву 
Општине Фоча, к.ч. број: 1325/1, к.о. Фоча.  

У образложењу иницијативе је наведено да је Улица Петра Кочића за 
аутомобиле „слијепа улица“ јер се аутомобилом може ући и изаћи само на једном 
крају. На крају „слијепе улице“ грађани излазе пјешачком стазом која води према 
Улици Николе Пашића и насељу Горње Поље (школа, продавница...), која је земљана 
и током падавина, због блата, леда и снијега, није сигурна за коришћење. Ову стазу 
користи велики број дјеце и старих особа. Грађани су на своју руку покушавали да 
уреде ову стазу, али је све то што ураде кратког рока трајања јер се временом 
уништи, па се надају да ће надлежни органи позитивно одговорити на овај захтјев и 
овај проблем напокон ријешити изградњом пјешачке стазе. 



2.  Он је, на захтјев већег броја грађана, поднио иницијативу за изградњу 
уличне расвјете у Улици Краља Петра I, улица иза маркета „Корт“, гдје се налазе 
нове зграде и гдје у новој улици тренутно нема уличне расвјете.  

У образложењу је наведено да су питање уличне расвјете поставили станари 
који живе у новим зградама које се налазе иза маркета „Корт“, за коју нису потребна 
велика новчана средства. Потребно је поставити расвјетна тијела од улаза у улицу 
код подземне гараже маркета „Корт“ до излаза из улице према улици Моме 
Кочовића. Тај дио је без свјетла у вечерњим сатима, а представља центар града, у 
непосредној близини од Градског трга. 

 

3.  Он је, на захтјев већег броја грађана, поднио иницијативу за изградњу 
уличне расвјете у Улици Петра Кочића, насеље „Подмусала“.  

Потребно је поставити два расвјетна тијела на локацијама гдје већ постоје 

стубови за електричну енергију: први стуб је испред куће број 9, док је други стуб у 
дворишту куће број 15. 

У образложењу је наведено да у одређеним дијеловима наведене улице нема 
уличне расвјете, да велики број дјеце живи у овој улици и постоји страх грађана да 
се дјеца крећу неосвијетљеним дијеловима улице, уз оцјену да ова инвестиција не 
представља велики трошак. 

 

Огњен  Бодирога је дао четири иницијативе.  
 

1.  Он је предложио да се у Мјесној заједници Мјешаја освијетли аутобуско 
стајалиште. 

 

2.  Он је тражио да се, ургентно и одмах, санирају решетке на мосту 9. мај, 
код КПЗ Фоча. 

 

3.  Он је предложио да се у насељу Шуковац, у Улици Игманског марша 

санира пут, уз напомену да ту живи 15 домаћинстава и има немали број дјеце, а 
постоје и дивље депоније. 

 

4.  Заједница етажних власника у Улици Немањиној је у реконструкцију своје 
зграде уложила 14.798 КМ, а од Општине Фоча тражи до 4.000 КМ за потребе 
санације хаустора и зидова. 

 

Милош  Милић је дао, односно поновио двије иницијативе. 

 

1. Он је предложио да се у току ове грађевинске сезоне изврши 

реконструкција и санација дијела паркиралишта у Соколској улици, тзв. Насеље 
сунца. 

 

2.  Он је предложио да једна од улица у граду носи нази „Улица Влада Елеза“, 

првоборца из Другог свјетског рата, који је херојски погинуо бранећи нејач у 
Миљевини од окупационих снага из састава НДХ. 

 

Татјана  Шифорија је поновила иницијативу у вези Е-матичар - као нова 
услуга Општинске управе Општине Фоча. 

У образложењу је наведено да се лица чије се матичне књиге воде у Општини 
Фоча могу изводе из матичних књига, увјерења о држављанству и увјерења о 
слободном брачном стању добијати путем виртуелног матичара на интернет 
страници Општине.  



Документи достављају поштом, након достављања доказа о плаћању 
поштарине, а пошиљке се шаљу препоручено са доставницом, на адресу која је 
назначена у захтјеву.  

Захтјев на интернет страници Општине могу поднијети: лица на које се 
подаци односе, његов пуномоћник, члан његове уже породице, усвојилац или 
старалац - члан 54. Закона о матичним књигама („Службени гласник Републике 
Српске, бр. 11/09, 43/13 и 66/18). 

Она је истакла да ова инцијатива није прихваћена уз образложење да за 

наведено мора постојати правни, односно законски основ, да надлежна матична 
служба у Одјељењу за општу управу послове обавља у складу са позитивно – 

правним прописима, упуствима и инструкцијама надлежног Министарства управе и 
локалне самоуправе и спремна је да у пракси реализује свако ново рјешење које 
наложи надлежно Министарство, односно за које постоји законски основ. 

Након негодовања потенцијалних корисника ових услуга на достављени 
одговор, она је констатовала да услугу Е - матичар већ има неколико локалних 
самоуправа у Републици Српској, као што су: Бања Лука и Приједор.  

Она је остварила контакт са надлежним Министарством, које је одговорило да 
Закон о матичним књигама и Закон о општем управном поступку, који се 

надопуњују, омогућавају увођење услуге Е—матичар у општинама Републике 
Српске, да Министарство не налаже општинама увођење ових услуга, али да 
општине могу саме да организују и уведу ову врсту услуга.  

Она је дала и број за контакт са Министарством, за додатна образложења, 
број: 051 / 339 – 363. 

 

 

 

 

 

Достављено:                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК  
1.  Начелник Општине Фоча,                                               СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ                                  
2.  Замјеник Начелника Општине,                                               Срђан Драшковић  
3.  Начелници одјељења Општинске управе 5х,                                 
4.  За евиденцију,                                                                                   
5.  Архив  
 

 


