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На Тринаестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је одржана 

28. априла 2022. године, одборничка  питања су поставили одборници: Душан 
Бодирога, Милорад Костић, Огњен Бодирога, Татјана Шифорија и Милош Милић.  

 

Душан  Бодирога поставио два одборничка питања. 

 

1.  Да ли је тачно да до замућења воде у граду долази зато што се врши сјеча 
шуме од стране ШГ „Маглић“ Фоча у зони санитарне заштите? 

 

2.  Како је могуће да је општинска земља, која се налази у Челибићима, 

надомак цркве, поклоњена Руднику олова и цинка у оснивању, на Челебићима, а да 
то није прошло скупштинску процедуру, поготово што се не зна тачно шта је 
црквена, а шта општинска земља, јер је изгорјела архивска грађа о тој имовини? 

 

Милорад  Костић је поставио два одборничка питања, о којим је говорио на 
Једанаестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, од 31. 1. 2022. године у 
оквиру тачке дневног реда: Текућа питања, а на која није добио одговор. 

 

1.  Он је истакао да сви рафтери и туристички радници са подручја општине 
Фоча траже од Начелника Општине Фоча да под хитно оформи радни тим од 
еминентних стручњака из области привреде и туризма или да се лично ангажује и да 
организује састанак са америчком организацијом „УСАИД“, која ће бити спонзор 
Свјетског првенства у рафтингу на ријекама Тари и Врбасу, од 25. маја до 1. јуна 
2022. године. 

Он је образложио да је у општини Фоча као извор запослења и егзистенције 
остао још само туризам и рафтинг као једина привредна грана, јер постоје најљепши 
природни ресурси, док су све остале привредне гране замрле. 

Он је сматрао да оваквом организацијом од стране Бање Луке постоји 
дискриминација општине Фоча, која се девастира годинама уназад (Национални 
парк „Сутјеска“, експлоатације шума и хидропотенцијала, изостанак асфалтирања 
пута за Шћепан Поље итд), а сада се одузима примат ријеке Таре као највећег 

рафтинг окупљалишта у Европи. 
Он је сматрао да је организатор Свјетског првенства у рафтингу са 

организацијом „УСАИД“ могао да буде рафтинг клуб из општине Фоча. 



 
 

Свјетско првенство у рафтингу је годинама уназад организовао покојни 
Здравко Крсмановић, на ријекама Тари и Ћехотини, у чему га нико није помагао, па 
је у Бастасима обезбиједио струју и асфалт. 

„УСАИД“ даје огромна новчана средства за организацију Свјетског првенства 
у рафтингу и рафтери сматрају да они треба да добију дио новчане помоћи. 

Од Начелника Општине Фоча се тражи да што прије организује састанак са 
организацијом „УСАИД“, којем ће, по могућности, присуствовати и представници 
рафтера из Фоче, на којем ће се истаћи једина молба за пружање помоћи за 
асфалтирање пута десном обалом ријеке Таре, што би значајно унаприједило 
рафтинг туризам и олакшало организацију сљедећих свјетских првенстава. То је 
јединствена прилика да се ријеши асфалтирање овог пута, која се не смије 
пропустити. 

 

2.  Он је истакао да велики број грађана, првенствено пензионери, 

демобилисани борци и лица без запослења питају и траже да се укине обавеза 
плаћања комуналне накнаде, која се односи на сва домаћинства у граду. 

Он је образложио да су грађани сагласни да је наплата ове накнаде 
неоснована. Још почетком осамдесетих година грађани су сами о свом трошку у 
свим насељима ископали комуналну мрежу. Мимо овога, грађани су још једном 
платили коришћење комуналне мреже кроз плаћање грађевинских дозвола, 
канализација се плаћа на рачунима за воду, плаћа се и коришћење машине за 
отчепљавање канализације, када је то неопходно, а новац који се наплати од ове 
накнаде не иде у друге намјене, већ искључиво за плате. 

Грађани сматрају да се наплата комуналне накнаде врши на њихову штету, па 
се она и не плаћа, при чему треба уважити да трећину становништва у граду чине 
пензионери, да је велика незапосленост као и посљедице епидемије, па траже да се  
укине плаћање комуналне накнаде. 

 

Огњен  Бодирога је поставио шест одборничких питања, која се односе на 
зграду која се гради преко пута старе аутобуске станице, у Улици Краља Петра I 
Карађорђевића. 

 

1.  Да ли зграда која се прави преко пута старе аутобуске станице, на главној 
Улици Краља Петра I Карађорђевића има потребну урбанистичко – техничку 
документацију, односно да ли има одобрење за грађење – грађевинску дозволу? 

 

2.  Да ли инвеститор уредно плаћа заузимање јавне површине – тротора уз 
главну Улицу Краља Петра I Карађорђевића? 

С обзиром на вријеме кад су почети радови, он је тражио да се одговори за 
који период је надлежни општински орган издао рјешење о плаћању заузимања 
тротоара приликом извођења радова и колико је у буџет Општине по овом основу до 

сад уплатио инвестито, уз навођење броја и датум рјешења и периода који је 
обухваћен рјешењем. 

 

3.  Да ли је инвеститор ријешио имовинско - правне односе са објектом – 

кућом у приватном власништву физичких лица? 

 

4.  Да ли је инвеститор ријешио питање имовинско - равних односа са 
Општином Фоча? 

 

5.  Да ли је општински грађевински инспектор излазио на локацију гдје се 
гради зграда, да утврди чињенично стање и да ли се све ради у складу са прописаним 
законским процедурама? 



 
 

6.  Да ли је досад изведено стање у складу са пројектном документацијом и 
регулационим планом, имајући у виду да је на терену видљиво да поједини дијелови 
зграде (терасе) једним дијелом ваздушног простора излазе на једносмјерну улицу, а 
други дио објекта који је ближе главној улици, која чини дио регионалног пута М-8, 

голим оком је видљиво и јасно сваком пролазнику да је у оквиру заштитног путног 
појаса, који је прописан Законом о јавним путевима Републике Српске? 

 

Татјана  Шифорија поставила осам одборничких питања. 
 

1.  Група породица погинулих бораца општине Фоча обратила се са питањем 
везано за средства која су намијењена адаптацији њихових стамбених јединица.  

У образложењу је наведено да су породице погинулих бораца које су 
кредитним средствима купиле стамбене јединице и тражиле средства за њихову 
адаптацију, истакле да је комисија, у саставу: један члан из Организације породица 
погинулих бораца и један члан из Општине Фоча, излазила на терен, сачинила 
записник и обавијестила породице да су им средства одобрена у 2021 години. 

Она је питала када ће предметна средства бити исплаћена? 

 

2.  Група грађана из Мјесне заједнице Миљевина, насеља Пођеђе, истакли су 
питање и молбу да се изврши санација моста у насељу Пођеђе, јер је мост у 

катастрофалном стању и угрожена је безбједност при његовом коришћењу. 

Она је, у име ове групе грађана, питала када се планира санација овог моста.  

Такође, она је питала да ли је планирано да се у наредном периоду освијетли 

дионица пута: Миљевина – Оцркавље. 

 

3.  Група грађана из Мјесне заједнице Центар, дио насеља од зграде Основног 
суда до Рибарског ресторана, поставила је питање у вези чишћење тог дијела улице, 

у дужини од око 50 метара. 
У образложењу је наведено да су се грађани обраћали Комуналној 

инспекцији, која их је обавијестила да постоји обавеза чишћење тог дијела насеља 
или улице, међутим радник који ради на одржавању чистоће тај дио прескаче, уз 
образложење да му није наложено чишћење овог дијела улице. 

Она је замолила надлежно одјељење да реагује и испита проблем, да би се он 
ријешио у корист грађана. 

 

4.  Група грађана из Мјесне заједнице Брод, насеље Трбушче, обратила се са 
молбом за поравнање и насипање приступног пута у селу Трбушче – дионица од 
гробља према кућама Ковачевића, Рашевића, Томовића и Јанковића. 

У образложењу је наведено да је пут у катастрофалном стању, а свакодневно 
га користе мјестани села Трбушче. 

Она је замолила надлежно одјељење за помоћ у рјешењу овог проблема за 
наведени пут. 

 

5.  Група грађана из насеља Штовић обратила се молбом за поравнање и 
насипање приступног пута у Штовићу – дионица прије насеља Кута, други бетонски 
мост на ријеци Бистрици, поред куће Рајка Бјеловића, Ћаласана, Шушњевића, према 
кућама Дракула, све до повратничког насеља (куће Скендер Хилма, Екрема и др.). 

У образложењу је наведено да је пут у катастрофалном стању, а свакодневно 
га користе мјештани насеља Штовић, као и грађани који на тој дионици имају 
имања. 

Она је замолила надлежно одјељење за помоћ у рјешењу овог проблема за 
наведени пут. 



 
 

6.  Група грађана из насеља Авдагића Лука обратила се са молбом за 
постављање расвјете у овом насељу, јер ова дионица није освијетљена. 

У образложењу је наведено да су мјештани тражили да се поставе бар четири 
стуба расвјете у самом насељу, која би у наредном периоду евентуално била 
настављена до Баљевог Поља (пумпа). 

 

7.  Група грађана Мјесне заједнице Брод, насеља Трноваче, обратила се са 

молбом за изградњу пјешачке стазе на релацији: Трноваче – Брод. 

У образложењу је наведено да пјешачка стаза на овој релацији није изграђена, 

чиме је угрожена безбједност грађана који се крећу тим правцем. Највећи проблем је 
за безбједност дјеце која свакодневно користе тај дио пута за одласке у школу. 

Она је истакла да је ово питање поставила и раније, али је одговорено да нису 
планирана средства у 2022. години и да је 2018. године био расписан тендер за 
асфалтирање пјешачке стазе на потезу: Трноваче – Брод, али да није било 
заинтересованих. Она је питала: 

-  Да ли се уопште планира асфалтирање, односно изградња пјешачке стазе на 
релацији: Трноваче – Брод? 

-  Да ли то значи, ако се 2018. године нико није јавио на тендер, да тендер не 
треба више расписивати? 

-  Када се планира урадити наведено? 

 

8.  Група грађана из Мјесне заједнице Рјечица, насеље Шуковац, обратила се 
са молбом за асфалтирање дијела пута и насипање остатка пута (око два километра), 
на релацији од рампа, код куће Давидовића до краја насеља Шуковац. 

У образложењу је наведено да је пут у веома лошем стању и истим се тешко 
одвија саобраћај. Мјештани су показали спремност да изврше раскресивање у 

дужини предметне дионице. Ово насеље је некада било у саставу МЗ Центар, а сада 

је у саставу МЗ Рјечица. Овим путем свакодневно циркулише око 20 домаћинстава, а 

дио пута користе и повратници до њихова имања (Колубаре, Мрави и Шукало). 

До сада је неколико пута машином вршено поравнање овог пута, али он са 
првом кишом постаје једва проходан. 

Она је замолила надлежно одјељење да озбиљно приступи рјешавању овог 
проблема, због великог незадовољства мјештана. 

Она је истакла да одговор који је раније дат није конкретан ни потпун, те је 

замолила да се поново узме у обзир рјешавање наведеног проблема. 

 

Милош  Милић  

Он је апеловао на Начелника Општине Фоча да у 2022. године посјети село 
Врбница и са мјештанима овог насеља обави разговор, јер се од истих може сазнати  
много тога о природним љепотама са којим располаже ово насеље.  
 

 

 

 

 

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 

 


