
З А П И С Н И К   
са  Дванаесте  редовне  сједнице  Скупштине  Општине  Фоча,  

од  3.  марта  2022.  године  
  

 
 
 
 
Дванаеста редовна сједница Скупштине Општине Фоча одржана је у 

понедјељак, дана  3.  марта  2022. године, у сали  Центра за културу и информисање, 
у Фочи, са почетком у 9.00 часова.  

 
Сједницом је предсједавао Срђан  Драшковић, предсједник Скупштине. 
 
Сједници су присуствовала 23 одборника. 
 
Сједници нису присуствовали одборници: Миливоје Достић и Петар Елез, 

који су најавили одсуство са сједнице. 
 
Предсједник Скупштине Срђан Драшковић 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:  
-  Пут „Инжињеринг“ д.о.о Требиње  
-  средстава јавног информисања (Радио Фоча). 
 
Предсједник Скупштине је истакао да су одборницима, на клупе, непосредно 

пред почетак сједнице, достављени сљедећи материјали:  
-  Извјештај Комисије за статутарна питања и прописе, 
-  Извјештај Комисије за избор и именовање, са приједлозима у вези тачака 17 

– 25 из Приједлога дневног реда.  
Он је прочитао Приједлог дневног реда који је усаглашен на Једанаестој 

сједници Колегијума Скупштине, од 22. 2. 2022. године.  
Он је образложио одређену корекцију у називу тачака 24. и 25. из Приједлога 

дневног реда тако да иза ријечи: „разрјешење“ треба да стоје ријечи: „вршилаца 
дужности“, које се односе на чланове управних одбора двије јавне установе чији је 
оснивач Општина Фоча, чиме се врши усаглашавање назива ових тачака дневног 
реда са стварним статусом чланова управних одбора ових јавних установа.  

Он је отворио расправу о Приједлогу дневног реда. 
  
Није било пријављених за дискусију.  
 
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 22 одборника), усвојила  
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ДНЕВНИ  РЕД  
 
1.  Записник са Једанаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 

31. 1. 2022. године, 
2.  Информација о реализацији закључака са Једанаесте редовне сједнице 

Скупштине Општине Фоча, од 31. 1. 2022. године, 
3.  Извјештај о раду Начелника Општине Фоча за 2021. годину,  
4.  Програм рада Начелника Општине Фоча за 2022. годину, 
5.  Приједлог програма уређења грађевинског земљишта за 2022. годину, 
6.  Приједлог програма заједничке комуналне потрошње за 2022. годину, 
7.  Приједлог програма утрошка средстава од шумских сортимената за 2022. 

годину, 
8.  Приједлог програма утрошка средстава од концесионих накнада за 2022. 

годину, 
9.  Приједлог програма утрошка средстава од водних накнада за 2022. годину, 
10.  Приједлог одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1 

m2 корисне површине стамбеног и пословног простора на подручју општине Фоча у 
2021. години, 

11. Приједлог одлуке о утврђивању просјечних јединичних цијена радова 
комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина, 

12. Приједлог одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта за 2022. годину, 

13. Приједлог одлуке о усвајању Приједлога регулационог плана за дио 
насеља Доље Поље „Студентски дом број 2“ општина Фоча, 

14.  Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 
начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију Општинске 
управе Општине Фоча,  

15.  Приједлог одлуке о оснивању Пословне јединице Апотека „Фоча 2“ Фоча, 
16. Приједлог одлуке о оснивању Пословне јединице Апотека „Чајниче“ 

Чајниче,   
17. Избор и именовање руководиоца Пословне јединице Апотека „Фоча 2“ 

Фоча, 
18. Избор и именовање руководиоца Пословне јединице Апотека „Чајниче“ 

Чајниче, 
19. Разрјешење и избор и именовање директора Јавне здравствене установе 

„Апотека Фоча“ Фоча, 
1) Разрјешење вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе 

„Апотека Фоча“ Фоча, 
2)  Избор и именовање директора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ 

Фоча,  
20. Разрјешење и избор и именовање директора Центра за културу и 

информисање Фоча:  
1) Разрјешење вршиоца дужности директора Центра за културу и 

информисање Фоча по основу истека мандата,  
2)  Избор и именовање директора Центра за културу и информисање Фоча, 
21. Разрјешење и избор и именовање директора Јавне установе Центар за 

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

социјални рад Фоча по основу истека мандата, 
2)  Избор и именовање директора Јавне установе Центар за социјални рад 

Фоча, 
22.  Разрјешење и избор и именовање директора Јавне установе Музеј „Стара 

Херцеговина“ Фоча:  
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1) Разрјешење вршиоца дужности директора Јавне установе Музеј „Стара 
Херцеговина“ Фоча по основу оставке,  

2)  Избор и именовање директора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ 
Фоча, 

23.  Разрјешење и избор и именовање директора Јавне установе Дјечији вртић 
„Чика Јова Змај“ Фоча:  

1) Разрјешење вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечији вртић 
„Чика Јова Змај“ Фоча по основу истека мандата,   

2)  Избор и именовање директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова 
Змај“ Фоча, 

24.  Разрјешење вршилаца дужности чланова и избор и именовање чланова 
Управног одбора Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча:  

1)  Разрјешење вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе 
Туристичка организација Општине Фоча по основу истека мандата, 

2)  Избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка 
организација Општине Фоча, 

25.  Разрјешење вршилаца дужности чланова и избор и именовање чланова 
Управног одбора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча:  

1)  Разрјешење вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе 
Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча по основу истека мандата, 

2)  Избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Музеј „Стара 
Херцеговина“ Фоча, 

26.  Информација о стању рјешавања управних предмета у 2021. години, 
27. Информација о положају расељених лица, повратника и корисника 

алтернативног смјештаја на подручју општине Фоча, 
28.  Одговори на одборничка питања, 
29.  Одборничка питања, 
30.  Иницијативе одборника, 
31.  Текућа питања. 
 
 
АД – 1.   Усвајање  Записникa  са  Једанаесте  редовне  сједнице  

Скупштине  Општине  Фоча,  од  31. 1. 2022. године 
 
Предсједник Скупштине Срђан Драшковић је отворио расправу о 

Записнику. 
 
За дискусију се јавио одборник Мирослав  Матовић. 
Он је истакао да је на Једанаестој редовној сједници Скупштине, када се 

расправљало о именовању мртвозорника, тражио да се објасни из којих средстава се  
врши плаћање мртвозорника, да ли из гранта од 110.000 КМ који се из буџета 
Општине дозначава Дому здравља или постоји посебан грант за мртвозорство. 

 
Предсједник  Скупштине је образложио да је наведено питање одборника 

Матовића унесено у садржај Записника, на које се одговор може тражити и кроз 
постављање одборничког питања, што је одборник Матовић прихватио. 

Он је констатовао да на текст Записника није било конкретних примједби. 
 
Он је позвао одборнике да се изјасне о Записнику. 
 
Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 

једногласно („за“ су гласала 22 одборника) донијела  
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З а к љ у ч а к 
Скупштина Општине Фоча усваја Записник са Једанаесте редовне сједнице 

Скупштине Општине Фоча, од 31. 1. 2022. године. 
 
 
АД – 2.   Информацијa  о  реализацији  закључака  са  Једанаесте  редовне  

сједнице  Скупштине  Општине  Фоча,  од  31. 1. 2022.  године 
 
Предсједник 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 реализацији закључака са Једанаесте редовне сједнице 
Скупштине Општине Фоча, од 31. 1. 2022. године. 

 
 
АД – 3.   Извјештај  о  раду  Начелника  Општине  Фоча  за  2021.  годину 
 
Уводно образложење о Извјештају дао је начелник Општине, Милан 

Вукадиновић.  
Он је дао кратак осврт на 2021. годину, која је била изузетно сложена, с 

обзиром да су постојали многи објективни фактори који су утицали на рад извршне 
власти Општине, Скупштине и живот грађана општине Фоча и функционисање 
локалне заједнице, као што је пандемија вируса корона која је узела многе људске 
животе и проузроковала бројне  штете привреди и грађанима. 

Он је подсјетио да је дужност Начелника Општине преузео 24. 12. 2020. 
године, а да је конституисање Скупштине и извршне власти Општине извршено у 
првом тромjесечју 2021. године, да Буџет Општине није био усвојен до 31. 3. 2021. 
године, што је умногоме успоравало ток рада. 

Он је истакао да су, у извјештајном периоду, његове активности биле 
усмјерене како на редовне, програмом рада зацртане задатке, тако и на ванредне 
послове који су се јављали у току рада. Извјештај добрим дијелом карактерише 
наставак започетих активности и реализација планираних пројеката који имају за 
циљ унапређење стања у појединим областима, за чију је реализацију важно узети у 
обзир и реални економски оквир. 

Он је образложио садржај Извјештаја, који се односи на: капиталне 
инвестиције, инфраструктурне пројекте, локални економски развој, социјалну и 
здравствену заштиту, образовање, спорт и културу, као и редовне активности, дајући 
коментаре на поједине позиције из Извјештаја. 

У дијелу капиталних инвестиција, обезбијеђен је један милион КМ од Владе 
РС, што је максималан износ који се могао добити, за асфалтирање локалних путева 
у пет мјесних заједница Општине. 

Реализује се пројекат „Реконструкција водоводне мреже Миљевина“, који је 
обухватио реконструкцију секундарне мреже у Миљевини, која је у завршној фази и 
очекује се пребацивање корисника на новоизграђену мрежу у првом или другом  
кварталу 2022. године. 

Завршени су груби грађевински радови са уграђеном фасадном столаријом на 
капели у гробљу Божовац. 

Завршена је сала за КУД „Фоча“ у поткровљу спортског објекта „Партизан“, 
чиме је овај објекат приведен намјени, уз обавезу партерног уређења и неких мањих 
преправки у унутрашњости објекта.  
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Изведени су радови на реконструкцији зграде Дома здравља, у сарадњи са 
УНДП и ИРБ РС. 

Обезбијеђена су средства, у сарадњи са Владом Војводине, за обнову терена 
за мали фудбал са вјештачком травом, а кренуће се генерално са реконструкцијом 
свих спортских терена, објеката и игралишта, са циљем да за први слободан термин 
Општина Фоча буде домаћин МОСИ игара. 

Прибављени су идејни пројекат, претходна студија и истражни геолошки 
радови за депонију Филиповићи, проширењем локације, на новој локацији, уз 
очекивање да ће се у 2022. години извршити изградња ове санитарне депоније и 
конзервирање постојеће депоније. 

У оквиру активности за рјешавање стамбеног питања младих брачних парова 
одређена је локација, у близини новог Дјечијег вртића, прибављено је стручно 
мишљење, урађени су урбанистичко – технички услови и идејни пројекат за зграду 
од 55 станова. Услови, категорије и лица ће се утврдити у наредном периоду, уз 
транспарентан приступ свих средстава информисања. 

Вођене су активности на стварању услова за успјешно функционисање  
Пословне зоне Ливаде, гдје је прибављен план парцелације за закуп земљишта за 
потребе потенцијалних инвеститора и њено стављање у погон.  

За изградњу старачког дома вођене су активности на избору могуће локације, 
уз израду идејног пројекта са стотину кревета, који је у току, што пружа нову шансу 
за запошљавање и обуку младих лица медицинског смјера - здравствене његе. 

За повећање капацитета Студентског дома прибављена је стручна анализа 
локације, уз израду плана парцелације за одабрану локацију, која је у току. 

За повећање броја паркинг мјеста у граду, прибављен је идејни пројекат за 
изградњу централне гараже, у складу са важећим Регулационим планом Центар I, а у 
току је израда студије за паркинг мјеста. 

За реконструкцију Градског трга, са фонтаном, обезбијеђена су донаторска 
средства и прибављена је пројектна документација. 

Обезбијеђена су средства за пројекат енергетске ефикасности за зграду 
Центра за културу и информисање, са замјеном столарије, фасаде и гријања, за шта 
је у току израда главног пројекта. 

У сарадњи са ЈУ „Воде Српске“, прибављен је идејни пројекат за изградњу 
обалоутврда ријека Дрине и Ћехотине у ужем градском подручју, који обухвата 
заштиту ових ријека, од Јужног моста Слободе до испод Медицинског факултета и 
од Ушћа Ћехотине у Дрину до Ливада. 

Континуирано су подношене иницијативе и ургенције, уз организовање 
јавних расправа са надлежним министарствима и јавним предузећима у вези 
побољшања путне инфраструктуре, регионалних и магистралних путева из 
надлежности министарства и Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“, о чему 
је одржана и посебна сједница Скупштине.  

Организовани су састанци са начелницима општина и градова из окружења, 
са којих су послате ургенције свим нивоима власти, уз наду да ће се ове путне 
комуникације довести у пристојно стање, јер од њих зависи будући развој привреде 
Општине. 

Он је образложио поједине ставке у вези инфраструктуре. 
Извршено је асфалтирање улица, реконструкција локалних путева, санација 

категорисаних и некатегорисаних путева ка селима, у складу са усвојеним 
скупштинским програмима са буџетским средствима и средствима која су добијена 
од Федералног министарства. 

Одржан је низ састанака са представницима надлежног предузећа, ресорних 
министарстава и Електропреноса БиХ у вези двосмјерног напајања Општине 
електричном енергијом, са активностима израде пројеката и стручних студија на 
обнови електро - мреже и двосмјерног напајања града електричном енергијом из 
правца Сарајева, које се сада врши из правца Горажда. 
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Редовно је вршено одржавање и обнављање парковске инфраструктуре и 
дјечјих игралишта у свакој мјесној заједници. 

Завршено је уређење паркинг простора код Универзитетске болнице и 
Медицинског факултета. 

Завршено је асфалтирање пута од центра града до Спортске дворане, у 
сарадњи са ЈП Путеви Републике Српске, а настојаће се да се ријеше и тротоари у 
том дијелу, ради безбједности ученика и грађана. 

Дата је подршка пројектима изградње спомен обиљежја (Заваит, Јошаница), у 
сарадњи са Борачком организацијом и Организацијом породица погинулих и 
заробљених бораца и несталих цивила. 

Он је образложио поједине позиције из Извјештаја у вези локалног 
економског развоја. 

Извршено је пружање подршке предузећима у области дрвопрераде. У 
Индустријској зони Брод је, прије пар година, доведена електрична енергија, а 
урађена је и пројектна докумантација за рјешавање канализационе мреже, уз 
настојање да ова зона суштински буде права индустријска зона. 

За потребе дрвопрерађивача са подручја Општине, који имају одређене 
проблеме у вези обезбјеђења довољних количина дрвних сортимената, одржано је на 
десетине састанака са представницима Владе РС, Привредне коморе РС и удружења, 
као и општина Соколац и Хан Пијесак, гдје постоје слични проблеми. Од ресорног 
министарства постоји разумијевање, па се очекује да ће дрвопрерађивачи са подручја 
општине Фоча имати довољну количину сировине, од којих се очекује да ту 
сировину финализују и да подигну вриједност робе коју извозе. 

Пружена је подршка запошљавању. Два предузећа, „Мраз“ и „Конструктор“, 
која су изразила спремност за запошљавање додатног броја радника, добила су 
финансијска средства из буџета и донаторска средстава од „Каритаса“, чиме је 
запослено 35 нових радника. Он је позвао привреднике који желе да запосле 
одређени број лица да се обрате Одјељењу за привреду, да би добили одговарајућу 
подршку од Општине. 

Уз помоћ Завода за запошљавање, спроведен је програм за запошљавање 
демобилисаних бораца и дјеце погинулих бораца, као и јавни позив послодавцима за 
запошљавање младих високообразованих кадрова за суфинансирање плата, ради 
обављања приправничког стажа, чиме је запослено 30 приправника. 

Вођене су одређене активности подршке реализацији пројеката изградње ХЕ 
,,Бук Бијела“ и ХЕ „Бистрица“, од којих се очекује изузетан допринос економског 
развоја Општине, уз развој туризма и факултета. 

У области пољопривреде вођене су активности подршке пољопривредним 
произвођачима кроз правилник за подстицаје у пољопривреди, који је прилагођен 
условима пољопривредника, гдје су спуштени критеријуми, да би се пољопривредна 
производња омасовила. За пољопривреду је издвојено 233.000 КМ, што је највећи 
износ издвојених средстава у задњих десет година. 

Спроведено је низ активности у овој области, као што су: додјела сјеменског 
материјала за прољећну сјетву најугроженијим породицама; суфинансирање набавке 
нове пољопривредне механизације по јавном позиву, у сарадњи са донаторским 
организацијама; додјела субвенција за производњу млијека, набавку опреме, 
воћарство, пчеларство, ратарску и сточарску производњу; јавни позив за набавку 
сточног фонда за борачке категорије. 

У редовним активностима Одсјека за пољопривреду издвојено је 166.000 КМ.  
Подржани су пчелари у износу од 22.000 КМ.  
За штете од заштићене и незаштићене дивљачи издвојено је 13.000 КМ.  
У сарадњи са швајцарским „Каритасом“ омогућено је покретање одређеног 

бизниса за домаћинства у износу од 31.000 КМ.  
Све ово представља велики искорак у развоју пољопривреде и финансирања 

пољопривреде на подручју Општине. 
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За развој туризма постоје два стратешка правца, НП „Сутјеска“ и будући 
Парк природе „Тара“, чему недостаје инфраструктура. Националном парку недостају 
смјештајни капацитети и путна инфраструктура. Намјера је да сједиште Парка 
природе „Тара“ буде у основној школи у Заваиту, за шта је урађен пројекат нове 
зграде. О озбиљном развоју рафтинг туризма не може се причати без асфалтирања 
пута десном обалом ријеке Таре. 

Постоје одређене активности за одржавање Свјетског првенства у рафтингу, 
гдје је истакнут захтјев да се овај пут асфалтира или нека значајнија дионица, а све у 
сарадњи са рафтерима. 

У пројекту прекограничне сарадње са Општином Плужине, „Тара“, 
зановљена је туристичка инфраструктура, маркирање и израда промо - материјала и 
промо - филма за туристичке дестинације, одржана су два концерта, извршена је 
набавка новог контигента контејнера који ће се инсталирати у граду гдје то буде 
било потребно. Одржане су заједничке вјежбе спасавања, у циљу координације 
заједнички служби за спасавање и ватрогасних служби, уз оцјену да Општина Фоча 
са Општином Плужине има веома висок ниво укупне сарадње. 

Од подршке инвеститорима, најављено је отварање фабрике воде. 
У области очувања животне средине било је доста развојних пројеката, акција 

и подршке младим организацијама, уз похвалу за омладинска удружења која су се 
одазвала тим акцијама, а нарочито удружења из Миљевине и Брода, уз најаву да ће 
се такве активности наставити и у наредном периоду. 

Набављена је комунална опрема на више локација у граду, уз најаву редовног 
и адекватног прања градских и приградских улица. 

Било је низ активности на проглашењу Парка природе „Тара“, прибављене  су 
потребне студије, а у току је стручна јавна расправа, коју спроводи надлежно 
министарство. 

Он се захвалио Универзитетској болници Фоча, Дому здравља Фоча и 
Институту за јавно здравство РС, са директорима и свим запосленим, а нарочито 
онима који су били директно изложени у борби против ковида 19, уз напомену да је 
Општина финансијским средствима помогла ове установе. 

У сарадњи са привредницима, организована је хуманитарна акција 
„Подијелимо радост Божића“, у којој је најугроженијим категоријама подијељен 
велики број печеница, која ће бити традиционална. 

Са Општинском организацијом Црвени крст Фоча потписан је пројекат 
„Старење и здравље“, који спроводи ОО Црвени крст Фоча, уз подршку швајцарског 
Црвеног крста и Општине Фоча, гдје се помоћ пружа директно на терену кроз 
програм кућне његе. Подржано је и неколико пројеката индивидуалне и колективне 
хуманитарне  активности. 

У области образовања, унапријеђен је систем квалитетног васпитања и 
образовања дјеце у обданишту, уз повећање обухвата дјеце кроз повећање 
капацитета изградњом обданишта и обезбјеђењем одговарајућег кадра. 

У области основног образовања, подржани су пројекти који имају за циљ 
подизање квалитета основног васпитања и образовања, унапређивање услова рада 
школе и превоза ђака. Основна школа „Свети Сава“ је урадила пројекат енергетске 
ефикасности, чиме су створени много бољи услови за рад. У Основној школи 
„Веселин Маслиша“ Општина је подржала одређене активности. 

У Средњошколском центру директор се, са својим сарадницима, несебично 
залагао да са мање новца ријеши неке крупне ствари, уз најаву да се у наредном 
периоду очекује реконструкција кровова, за које ће се изнаћи потребна средства. 

Обезбијеђен је бесплатан превоз ученика и студената, као и стипендирање 
студената свих година, уз повећање износа стипендије. По први пут су, за Дан 
Општине, награђени ученици и студенти генерације, а њихове слике су истакнуте на 
билборду „Понос Фоче“.  
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Пружа се подршка омладинском организовању кроз подршку пројеката 
омладинских организација и студентске организације у њиховим активностима. 

Посебна пажња је посвећена развоју спорта кроз унапређење спортских 
садржаја, спортских манифестација и одржавање спортских објеката. Стратешки 
циљеви у спорту су да се омасови број дјеце која похађају спортске клубове и да се 
играју лиге гдје је то реално, а ако постоји вансеријска и успјешна генерација да се 
иде и у виши ранг такмичења. Он је истакао да се лично залагао да се у спортске 
клубове врате спортисти који наступају за клубове из других општина, а да се доведу 
са стране играчи само на позицијама на којим нема одговарајућих домаћих играча. 

Обезбијеђени су основни материјално - технички услови за тренинге и 
такмичење 16 спортских колектива, уз повећање новчаних издвајања за све спортске 
колективе.  

Одржано је низ спортских манифестација које су окупиле велики број 
учесника из региона. Посебну пажњу су привукле Радничке спортске игре и турнир 
у малом фудбалу. Општина је финансијски помогла одржавање бројних турнира: 
Ратко Раде Шобот, турнир у баскету „Ике“, турнир „Ике“ у малом фудбалу на Броду, 
меморијални турнир „Ранко Елез Зико“ у Миљевини, мали фудбал у Самоборској, 
Љетне игре на купалишту Крвавац. 

Од културних манифестација значајно је споменути „ОК Фест“, који је 
окупио преко 30.000 лица из разних крајева Балкана и Европе. Била су и два 
изузетно успјешна концерта на ушћу код Аква парка, као и учешће у музичком 
програму „Ритам Европе“, тачније у дјечјој Евровизији, гдје је наступала Марија 
Станић, из Фоче, и заузела друго мјесто. 

У Градском позоришту, Музеју, Центру за културу и информисање и 
простору Фочанске куће одржане су ликовне изложбе, промоције књига, као и 
вечери поезије, уз оцјену да су васпитно - образовне установе својим 
манифестацијама, као и учешћем у манифестацијама у организацији Општине 
употпуниле културни живот града.  

Од организација манифестација у вези промоције природних знаменитости, 
најзначајније су биле „Дринска авантура“ и „Дани боровнице“.  

Традиционална манифестација „Гастро фест“, као и друге манифестације овог 
типа изостале су због пандемије ковида. 

У оквиру програма ,,Зима у Фочи“, одржане су бројне манифестације: 
обиљежавање 60 година ОК „Маглић, Новогодишњи турнир у малом фудбалу, избор 
спортисте за 2021. годину, подјела пакетића за Светог Николу, програм Дјечијег 
вртића „Ноћ новогодишњих жеља“ и „Новогодишњи вашар“.  

У сарадњи са Црквеном општином Фоча, заједно су организоване прослава 
Бадње вечери, ломљење чеснице, пливање за часни крст за Богојављење и концерт 
Хора „Побратимство“.  

У Градском позоришту су организоване три представе и традиционална 
Светосавска академија.  

У Фочи је одржана централна манифестација прославе 30 година Републике 
Српске, у сарадњи са Педагошком заводом РС, а на Градском тргу је по први пут 
било постављено клизалиште. 

Он је образложио и поједине позиције из Извјештаја које се односе на 
редовне активности. 

Обезбијеђена је стабилност свих комуналних функција из надлежности 
Општине, као што су: саобраћај, јавна хигијена, јавна расвјета, водоснадбијевање, 
као и комуналних функција које нису у надлежности локалне заједнице: 
снадбијевање електричном енергијом, коришћење магистралних и регионалних 
путева на територији Општине и др. Обезбијеђено је функционисање јавних 
предузећа, установа и институција чији је оснивач Општина. 

Остварена је коректна сарадња са институцијама Републике Српске, Босне и 
Херцеговине, међународним финансијским институцијама и организацијама, 
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Савезом општина и градова Републике Српске, као и са начелницима општина са 
регије у циљу рјешавања инфраструктурних проблема и заједничких пројеката. 

Мјерама популационе политике подржане су вишечлане породице, као и 
вантјелесна оплодња, гдје Општина обезбјеђује новчану помоћ за новорођенче 
незапослених родитеља и вишечланих породица. По први пут је обезбијеђена помоћ 
у огреву и зимница вишечланим породицама.  

Обезбијеђено је суфинансирање пренаталних тестова.  
Уручено је 190 „поносних картица“ за вишечлане породице, у сарадњи са 

фондацијом „За породицу“. 
Унапријеђен је систем цивилне заштите, као и заштите од пожара, набавком 

додатне опреме и механизације. 
Остварена је коректна сарадња са савјетима мјесних заједница, уз обилазак 

свих мјесних заједница, у циљу сагледавања стања на терену. 
Остварена је квалитетна сарадња са Полицијском управом Фоча, у циљу веће 

безбједности грађана: уградња видео надзора и додатне саобраћајне инфраструктуре. 
Пружена је подршка удружењима проистеклим из Одбрамбено - отаџбинског 

рата кроз подршку у Буџету у пројектима и активностима ових удружења. 
Добра сарадња била је и са вјерским заједницама, као и са удружењима 

повратника и расељених лица.  
Пружена је помоћ у вези санације два стамбена објекта која су оштећена у 

пожару у МЗ Миљевини, уз очекивање да ће ресорно министарство трајно ријешити 
стамбено питање ових породица. 

Настављена је сарадње са пријатељским и братским општинама и градовима, 
уз проширење ове сарадње братимљењем са Општином Херцег Нови. 

 
Предсједник Скупштине Срђан Драшковић је отворио расправу о 

Извјештају. 
У дискусији су учествовали одборници: Мирослав Авдаловић, Предраг 

Кунарац, Никола Вуковић, Огњен Бодирога, Драгослав Станојевић, Милош Милић, 
Крсто Ивановић, Мирослав Матовић, Татјана Шифорија, Миомир Бојат, Изет 
Спахић, Милорад Костић, Срђан Драшковић, Радмил Марић и Душан Бодирога. 

Одговоре и образложења у вези дискусија одборника дали су Бранимир 
Радовић, секретар Скупштине и Милан Вукадиновић, начелник Општине. 

 
Мирослав Авдаловић је изрекао похвале јер се из Извјештаја види да је 

Начелник Општине, поред зацртаних активности, морао да обавља и друге 
активности које су биле условљене ванредним околностима, а то је пандемија вируса 
корона, која је била најјача у 2021. години.  

Он је похвалио одлуку Владе РС да Општини Фоча одобри максималан износ 
од један милион КМ, за асфалтирање путних комуникација према центрима мјесних 
заједница, јер је повезаност центара мјесних заједница са Општином од кључног 
значаја за било који развој тих насеља. 

Радови који су урађени на објекту Дома здравља су „умили“ ову здравствену 
установу, која је у претходне двије године поднијела највећи терет у пандемији 
вируса корона. Он се захвалио свим радницима који су били на удару ове пандемије, 
јер се за кратко вријеме, у року од 24 сата, могло доћи до доктора породичне 
медицине, што није био случај у другим општинама, гдје се чека 10 – 15 дана.  

Он је похвалио активности које су предузете на прибављању документације и 
стварању услова за изградњу старачког дома и зграде за младе брачне парове, што 
значи да Општина мисли о обје ове популације грађана. 

Вриједно пажње је и уређење дјечјих игралишта и спортских терена, што ће 
помоћи да се омладина склони са улице, а неки спортисти крену стопама познатих 
спортиста из ове општине. 
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Обављено је више разговора у вези електроснабдијевања неких села и 
атрактивних туристичких локација, што ће помоћи лицима која се баве туризмом да 
туристичка сезона буде боља и сигурнија.  

Он је оцијенио да су културно – спортски догађаји били веома садржајни, 
сматрајући да би се све љетне активности могле објединити у једну кровну 
манифестацију, организовану као неко мини такмичење, које би се звале 
„Олимпијске игре“ или „Мини олимпијске игре“ и сл. 

Он је похвалио што је Општина упутила значајна средства Универзитетској 
болници и Дому здравља, као и пољопривредницима, уз напомену да је јуче 50 
демобилисаних бораца, који су започели неки посао, добили по 1.000 КМ, што није 
неки износ, али ће им доста значити у њиховом пословању. 

Он је сматрао да су проблеми Општине велики и сложени и да су се 
нагомилавали три деценије, па је вријеме од четири године за њихово рјешавање 
веома кратко, а резултати сваког политичког мандата ће се видјети тек на крају 
мандата, о чему ће суд дати грађани на изборима. 

 
Предраг  Кунарац  је оцијенио да Начелник Општине за годину дана није 

урадио ништа конкретно и да се спомињу неке „шминкерске манифестације“ на 
нивоу ноћних турнира и осталог, па не треба хвалити нешто што не постоји.  

Он је сматрао да Начелник Општине треба да се ангажује на асфалтирању 
путних комуникација и да је политика коју он води пресликана политика владајуће 
гарнитуре у Републици Српској.  

Начелник Општине је добио велики публицитет за изградњу старачког дома, 
а од тога нема ништа. Осим тога, обећано је да ће се на Заваиту правити шумарски 
факултет, а сада каже да ће се правити канцеларија за центар „Тара“. 

Он је тражио од Начелника Општине да образложи шта је конкретно урадио 
за годину дана своје власти, сматрајући да су приче о „Фудбал френдсу“ и другим 
темама бесмислене када грађани немају путева.  

 
На излагање одборника Предрага Кунарца реплике су дали одборници 

Мирослав Авдаловић и Драгослав Станојевић.  
 
Никола  Вуковић се, у своје име и у име својих колега из Дома здравља 

Фоча, захвалио Начелнику Општине на скромној помоћи коју је из буџета Општине 
издвојио за раднике ове установе, који су пуне двије године били директно 
укључени у борби против вируса корона, уз оцјену да је, према мишљењу огромне 
већине грађана, Дом здравља успјешно одговорио у пандемији вируса корона. 

Општина је, као носилац пројекта, уз помоћ УНДП и ИРБ РС извршила 
замјену крова и столарије на објекту Дома здравља, чиме је дјелимично олакшан рад 
ове здравствене установе, иако су услови за рад и даље отежани, јер је објекат 
изграђен 1903. године. 

Он је сматрао да је најважнији пројекат у 2021. години био реконструкција 
водовода у Миљевини, јер су грађани овог насеља годинама били без питке воде у 
љетном периоду. 

Највећи проблем Општине представаља лоша путна комуникација, која ће се 
дјелимично побољшати утрошком од један милион КМ, који је Владе Републике 
Српске дозначила Општини за асфалтирање путева. Он је сматрао да треба и даље 
наставити активности према вишим нивоима власти, а првенствено према Влади РС. 

Од је оцијенио да је најважнији капитални пројекат изградња санитарне 
депоније у Филиповићима, која је нужна, имујући у виду стање садашње санитарне 
депоније. Актуелна извршна власт Општине је по овом питању урадила доста тога, 
урађен је пројекат и студија изводљивости, а извршени су и геолошки радови.  

Он је похвалио активности у вези изградње станова за младе брачне парове, 
уз наду да ће цијена квадаратног метра стана бити далеко нижа од економске цијене. 



11 
 

Он је похвалио и активности у вези изградње новог објекта Студентског дома, 
гдје је било доста скептика, што ће бити веома значајно за студенте Медицинског 
факултета који долазе из других држава.  

Он је сматрао да Општина, у домену своје надлежности, треба да помогне 
изградњу ХЕ „Бук Бијела“ и ХЕ „Бистрица“, уз наду да ће се ови објекти градити и 
поред опструкције која се чини са нивоа БиХ.  

Манифестације „ОК Фест“ и „Дринска авантура“ су веома битне за Општину, 
јер, захваљујући њима, велики број туриста посјети ову општину.  

Он је сматрао да не треба прекидати манифестацију „Фудбал френдс“, јер она 
има своју традицију, као и још неке манифестације Туристичке организације које су 
биле обустављене због пандемије.  

Он је сматрао да ће Фоча добити лијеп изглед када се уреде: споменик 
погинулим борцима, Градски трг, плато испред Храма „Светог Саве“ и обалоутврде 
ријека Дрине и Ћехотине, за које треба изнаћи екстерно финансирање.  

Он је сматрао да иза објекта „Златна дуња“ треба урадити паркинг и вршити 
наплату паркирања. 

 
Огњен  Бодирога је, наступајући и у име Клуба одборника СДС-а, истакао да 

у Извјештају Начелника Општине није наведено да не постоји Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи 
Општине Фоча, што значи да Начелник Општине може да врши измјене и допуне 
овог правилника када год то пожели, односно када треба да запосли неког 
страначког или подобног послушника.  

Општина Фоча има статус средње развијене општине, па је питао да ли су 
коефицијенти запослених у Општинској управи усклађени са коефицијентима 
запослених у општинској управи других средње развијених општина. Он је сматрао 
да ови коефицијенти нису усклађени јер су за начелнике три одјељења Општинске 
управе постављена лица изван Општинске управе, а то су: Одјељење за општу 
управу,  Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за просторно 
уређење и стамбено – комуналне послове, који у нето износу на годишњем нивоу 
коштају Општину 100.000 КМ, што је за четири године 400.000 КМ. 

Дуг Општине је 15 милиона КМ, сматрајући да пословање Начелника 
Општине није домаћинско. 

Он је сматрао да у Општинској управи постоји вишак радника, јер, према 
омјеру броја становника, треба да ради 60 радника, а њих тренутно ради близу 
стотину. 

У Извјештају не пише да у Општинској управи постоје два синдиката, од 
којих је само један репрезентативан и може да закључује колективни уговор са 
Начелником Општине, док предсједник синдиката који није репрезентативан прима 
10% на плату, што на годишњем нивоу износи 1.500 – 2.000 КМ. 

Он је сматрао да треба жртвовати политичку каријеру и комфор да би 
грађанима Општине било боље, јер је дуг Општине 15 милиона КМ, али Начелник 
Општине није спреман да се на то жртвује. 

Влада Републике Српске је Општини Фоча дозначила један милион КМ из 
разлога што је 2022. година изборна година, како би се анимирало гласачко тијело, 
уз напомену да је Општина Калиновик добила 600.000 КМ, а Општина Теслић 
360.000 КМ зато што је Начелник Општине Теслић из опозиције. 

Он је подсјетио да је садашњи директор КП „Комуналац“ Фоча рекао да је  
рок коришћења садашње депоније по свим критеријумима истекао у мјесецу 
децембру 2020. године, а сада се улази у 2022. годину, а стара депоније још није 
затворена.  

Он је тражио да се образложи како се намјерава затворити ова депонија ако 
њено затварање кошта око милион КМ. 
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Идеја да се гради зграда за младе брачне парове је добра, уз напомену да се 
овакав објекат у Требињу градио три године и коштао је седам милиона КМ, без 
ПДВ. 

Он је сматрао да су за енергетску ефикасност Центра за културу и 
информисање заслужна два лица која немају везе са политиком. 

Он је питао шта је са путем: Фоча – Шћепан Поље, на којем су 2015. године 
погинуле двије младе дјевојке, када је речено да ће се радити реконструкција овог 
пута. Он је питао и шта је са брзом цестом: Фоча – Бијељина, чија је градња усвојена 
на Народној скупштини РС 2014. године, а шта са путевима: Фоча – Челебићи и 
Фоча – Тјентише, за који су дата средства од Републике Србије. 

Он је похвалио рад шефа Радне јединице Електродистрибуције у Фочи, који 
није Фочак, али је за годину и по свог мандата одрадио више посла него његови 
претходници за седам година. 

Он је сматрао да се врши претовар камиона са дрвном грађом, питајући зашто 
се не постави вага у Драгочави. 

Код запошљавања приправника већином се ради о члановима СНСД-а, који се 
„држе на неком ланцу“, па ће добити отказ уколико не буду одговарали, као што се 
десило са његовим братом Душаном, којем је претходни Начелник Општине дао 
отказ јер није био политички подобан. 

Он је подржао изградњу ХЕ „Бук Бијела“ и ХЕ „Бистрица“, уз напомену да је 
ХЕ „Дабар“ требало да се заврши 2017. године и до сада је коштала 180 милона КМ, 
а још није завршена. Компанија „Калдера“ је од Републике Српске купила ХЕ 
„Бистрица“ за шест милиона КМ, коју је потом Република Српска купила од 
„Калдере“ за 20 милиона КМ. 

Он је, у вези туризма и НП „Сутјеска“, питао Начелника Општине зашто није 
подржао раднике који су штрајковали у Националном парку и три мјесеца нису 
примили плату, сматрајући да радник који ради за минималну плату за шест – седам 
година заради колико Начелник Општине за годину дана. 

Он је сматрао да дуг здравства Републике Српске износи преко милијарду 
КМ, док је порески дуг Универзитетске болнице Фоча на крају 2020. године био 26 
милиона КМ. 

Општина Фоча је помоћ медицинским радницима дала тек када је он објавио 
апелације радника за тим средствима. 

Он је истакао да је Начелник Општине одбио да пружи помоћ од 350 КМ 
мјесечно мајци која има дијете са посебним потребама, а ради за минималну плату, а 
тим средствима би се плаћао учитељ дјетета када оно иде у вртић. 

Он је сматрао да треба видјети колико је коштала изградња Дјечијег вртића 
„Чика Јова Змај“, који је најскупљи вртић у БиХ. Према информацији ранијег 
начелника Општине, Машића, он је коштао 3,4 милиона КМ, а по информацији 
садашњег начелника Одјељења за финансије, коштао је 3,2 милиона КМ, па је питао 
шта је са разликом од 200.000 КМ. Он је сматрао да је Дјечији вртић претворен у 
приватну установу, јер се у њему углавном запошљавају страначки кадрови. 

Он је сматрао да је Начелник Општине помијешао спорт и политику, јер су за 
тренере доведени нестручни кадрови. Тако је тренер јуниора ФК „Сутјеска“ лице 
које никада није играло фудбал, а предсједник Одбојкашког клуба је лице које 
никада није играло одбојку. 

Он је похвалио што се на билборду налазе најбољи ђаци и студенти, уз 
напомену да та лица питају зашто се на функцијама налазе лица са дипломама 
приватних факултета. 

Он је подсјетио да је Клуб одборника СДС-а подносио амандмане да се 
сваком новорођеном дјетету додијели по 5.000 КМ из буџета Општине, што није 
прихваћено, док нпр.  

Општина Рогатица сваком новорођенчету даје по 1.000 КМ. 
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Клуб одборника СДС-а је предлагао амандман да се смање плата Начелника 
Општине и одборнички паушали и да се повећа ставка за удружење пензионера, која 
је сада у равни Азила за псе. 

Извршна власт представља „поносну картицу“ као своју, иако је то била  
искључива идеја СДС-а, а циљ те картице је да буде јефтинија дјечја храна, обућа,  
одјећа и школски прибор, а не гориво.  

У професионалну ватрогасну службу је запослено лице са 60 година, јер је 
супруга тог лица на изборима сакупљала гласове за СНСД, иако по закону такво 
лице може да има највише 25 година. 

Он је истакао да му је Начелник Општине, као предсједнику Савјета највеће 
мјесне заједнице, рекао да му не може обезбиједити канцеларију за рад, а становнике 
насеља Рибарска је окривио да су спријечили чишћење корита ријеке Дрине, иако 
сваког викенда „дефилују“ багери и шлепери, извлаче шљунак и прљају магистрални 
пут, а нико не реагује. 

Прије два мјесеца је одбијен  захтјев за помоћ лицу којем је у посљедњем рату 
погинуо отац, малољетна кћерка и брат, а одбијено је и лице које је прије 17 година 
завршило средњу школу да одради приправнички испит. 

У вези одржавању паркова, родитељи који воде дјецу у парк у Доњем Пољу 
често су вадили ексере и поправљали мобилијар, а навео је и постојање рупе испред 
зграде Општине, која није санирана. 

Он је сматрао да ће се за директора Центра за културу и информисање 
довести лице из друге установе, које ће буџет Општине на годишњем нивоу коштати 
око 100.000 КМ. 

Он је истакао да је већи чин у Полицијској управи Фоча добило лице које 
ради три мјесеца и начелников је рођак, иако веће чинове добијају лица која раде три 
– четири године у струци.  

 
Предсједник Скупштине, Срђан Драшковић је сматрао да је у изнесеном 

излагању било навода који нису били у оквиру теме из тачке дневног реда. 
 
Након излагања Огњена Бодироге, услиједило је више реплика и исправки 

нетачних навода, у којим су учествовали одборници: Никола Вуковић, Огњен 
Бодирога и Драгослав Станојевић. 

 
Драгослав  Станојевић је истакао да га радује један милион КМ од владе РС, 

са којим средствима ће се извршити асфалтирање доста дионица путева и постојаће 
боља путна комуникација. 

Он је похвалио најаву реконстукције Градског трга, за који постоји 
предрачун, јер грађани треба да имају адекватан и лијеп трг на којем се окупљају. 

Он је истакао да су реализовани сви захтјеви Мјесне заједнице Годијено, чији 
је он предсједник, а који су били упућени према Општини или Начелнику Општине 
у 2021. години, било да се радило о чишћењу снијега или осталим неприликама које 
су отклоњене на најбржи могући начин. Конкретно, радило се о путевима: Брусна – 
Околишта, Брусна – Соха, Дољан – Брушњанско гробље, Дољан – Гријаковићи, 
Козаревина – Сијеча, Репца – Варајићи, пут за Подгај, Саш – Борови.  

Он је истакао да Начелник Општине и извршна власт Општине имају његову 
пуну подршку за све оно што се сада ради и што ће се радити.   

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, на челу са начелницом 
Оливером Елез, нашло је разумијевања да се бави проблематиком пољопривреде и 
пољопривредницима, који су задовољни односом општинске власти према њима. Он 
је сматрао да развоју пољопривреде треба посветити доста пажње, јер је она доста 
скупа и тешка грана привреде, уз оцјену да су планирана средства за пољопривреду 
по први пут усмјерена намјенски и у планираном обиму, људима који се баве 
пољопривредом, које треба максимално подржати. 
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Милош Милић је оцијенио да је 2021. година за Општину Фоча по 
сервисирању обавеза из ранијих година, дугорочних и краткорочних кредита била 
финансијски најтежа, док ће 2022. године ове обавезе бити мање. 

За Општину је веома важан милион КМ који је добила од Владе Републике 
Српске за асфалтирање 10 km путне мреже, уз очекивање да ће се тендерска 
процедура спровести на начин како је то прописано.  

Добро је што се улаже у МЗ Миљевина и МЗ Брод, јер су то значајне мјесне 
заједнице из којих је некада ишао сав привредни развој Општине. 

Он је похвалио изградњу водовода у МЗ Миљевина, чија је вриједност 
560.000 КМ, као и активности комуналног предузећа „Извор“ на реконструкцији 
секундарне мреже у Миљевини. 

Он је похвалио и изградњу капеле на градском гробљу Божовац. 
Пословна зона Ливаде је веома значајна за град, у којој тренутно раде 

предузећа „Извор“ и „Сезона“. Он је замолио да се у овој зони пружи подршка и 
Далибору Ђевићу, који се бави израдом квалитетне локсиране браварије. 

Он је сматрао да паркирање возила треба да се плаћа једна КМ по сату, као 
што се ради у другим градовима, чиме ће се увести више реда.  

У вези дрвопрераде, све што се посијече на територији Општини треба ту и да 
се преради, а ставка која носи највише бодова код добијања количине грађе је број 
запослених радника.  

Он је сматрао да Општина има велике компаративне предности за свој 
економски развој, уз напомену да има 17 ријека и да је по величини територије 
одмах иза Бање Луке.  

Од велике је важности рјешавање канализационе мреже у Индустријској зони 
Брод на Дрини.   

Важно је што ће 30 младих стучних лица моћи да одради приправнички стаж, 
који је битан услов за њихово запошљавање. 

Он је поздравио активности и радове у вези изградње ХЕ „Бук Бијела“ и ХЕ 
„Бистрица“, гдје је на простору насеља Мјешаја изграђено пет објеката, с надом да 
ће се радови на изградњи ових енергетских објеката наставити, иако се њихова 
изградња покушава зауставити од појединих структура, само зато што је финансијер 
држава Србија. 

У вези изградње ХЕ „Бистрица“ одржан је импозантан скуп на којем је била 
присутна малтене сва Влада Републике Српске, на челу са предсједником Владе и 20 
начелника и градоначелника општина и градова, као и представници кинеске фирме 
која треба да спроведе радње, која запошљава 560.000 лица и друга је фирма из 
области грађевинарства, нискоградње и хидроенергетике у Кини. 

Он је подржао пројекат прекограничне сарадње „Тара“ са Општином 
Плужине, као и сарадњу са другим општинама, као што је братимљење општина 
Фоча и Херцег Нови.  

За чишћење града треба утврдити одређену методологију како да се град 
доведе у ред. Он је подржао што се у граду постављају контејнери, уз примједбе на 
избор одређених локација за постављање контејнера, као што је контејнер у близини 
Музеја, преко пута Градског трга, сматрајући да би исте требало уклонити. 

Не може се рећи да је мала ствар донација јапанске владе за енергетску 
ефикасност ОШ „Свети Сава“.  

Он је подржао реконструкцију спортских објеката. 
Он је подсјетио да се у овом граду некада одржавала „Партизанска 

олимпијада“, која је била веома значајна манифестација, док МОСИ игре никада 
нису биле организоване, али би било добро када би се оне организовале.  

Он је упутио похвале за рад директора Средњошколског центра и ОШ 
„Веселин Маслеша“, уз молбу да се изнађу средства и помогне овим установама у 
вези санације крова на објектима ових школа и свега осталог што је потребно. 
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Он је оцијенио веома значајним што ће се извршити реконструкција Центра 
за културу и информисање. 

Он је похвалио рад Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 
Општинске управе, које се веома ангажовало у вези пољопривредника, при чему је у 
прошлој години издало више од 100 рјешења за пољопривредна газдинства, гдје 
ниједан локалитет није био запостављен, а по први пут је детаљно урађен преглед 
пољопривредних домаћинстава. 

Он је сугерисао да се убудуће поведе више рачуна о редовном одржавању 
градских гробаља. 

Он је сматрао да општина Фоча има најбољи вртић и БиХ, по свим 
референцама, што потврђују релевантни ауторитети, а да у вези процедура јавних 
набавки и ревизије послова треба спровести оно што је потребно да се зна. 

Он је сугерисао Начелнику Општине и његовој замјеници, уз подсјећање да је 
то неколико пута чинио и раније, да одрже састанак са мјештанима села Врбница, 
које је веома богато и лијепо подручје, прави рај на земљи и ваздушна бања, у којем 
живе вриједни људи.  

 
Крсто  Ивановић је похвалио рад Начелника Општине, уз оцјену да се види 

да се ради о школованом и образованом човјеку, констатујући да су у Извјештају 
обухваћени: капиталне инвестиције, инфраструктура, економски развој Општине, 
социјална и здравствена заштита, култура, спорт, као и редовне активности. Посебно 
је добро што је наведено шта је добро, шта лоше, а шта би могло да буде боље. 

Веома је важно што ће се градити зграда за младе брачне парове, обалоутврде 
и студенски дом број 2, јер на Медицинском факултету у Фочи студирају студенти 
из европских држава, а има студената и из Индије, па би трајање културних  
манифестација требало продужити током године. 

Нова санитарана депонија је велики пројекат и добро је што су припремни 
радови на њеној изградњи у завршној фази, којом се рјешава питање одвожења 
отпада из града, као и проблем станара насеља Рјечица. 

Он се захвалио на најави рјешавања проблема у образовним установама, уз 
оцјену да Општина има много битних проблема и да их не може све ријешити за 
кратко вријеме. 

Он је истакао да је у току пандемије вируса корона сваки грађанин Општине 
који је био заражен овим вирусом и затражио помоћ био адекватно збринут. 

Он се захвалио на свему што је Општина урадила за насеље Превраћ, а то је: 
расвјета, превоз ученика, санација отпадних вода, с надом да ће се и други радови 
који су започети на овом подручју наставити и завршити на вријеме. 

 
Мирослав  Матовић је сматрао да се морају створити услови да би Општина 

ишла узлазном путањом, а таквих услова за сада нема да би дошао неки инвеститор, 
јер је путна инфраструктура, као битан услов, према сусједним општинама у 
катастрофалном стању. 

Он је истакао да је, као предсједник Општинског одбора Уједињене Српске и 
члан ове партије, подржао у потпуности Наченика Општине и његов Програм рада за 
2021. годину, али за годину дана рада Начелника Општине од капиталних 
инвестиција до чишћења града није видио много тога, у граду има четири – пет 
улица, али се оне не одржавају на прави начин. 

Он је похвалио све здравствене раднике који су дали велики допринос у 
борби против вируса корона. Два синдиката Дома здравља Фоча упутила су захтјев 
Начелнику Општине, па је из буџета Општине овој здравственој установи дозначено 
10.000 КМ.  

Он је питао Начелника Општине да ли су та средства дата по основу захтјева 
синдиката.  
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Он је истакао да је у 2020. години бивши Начелник Општине, г. Машић, из 
буџета Општине у вријеме вируса корона дао 10.000 КМ Дому здравља и то је била 
једина помоћ која је пружена овој здравственој установи. 

За развој пољопривреде треба обезбиједити услове. Он је питао колико има 
необрадивог земљишта и да ли се у Општини може направити фабрика млијека, како 
би се имао један свој финални производ.  

Он је сугерисао да се у Драгочави, гдје је некада био дом, направи 
пољопривредна задруга, гдје би се откупљивали пољопривредни производи или да 
се изгради фабрика млијека.  

Што се тиче дрвопрерађивача, шума се немилице сијече, балвани се возе, а 
путна комуникација према Заваиту, Челебићима и Мештревцу је у катастрофалном 
стању. 

Он је, у вези развоја туризма, сугерисао да се санирају два девастирана  
објекта у Пријекој чаршији, како би, уз Национални парк „Сутјеска“ и Пјешчане 
пирамиде, Општина била туристички препознатљива. 

Он је сматрао да је ситуација у вези борачке популације општепозната, уз 
напомену да се ни 26 година након завршетка рата ово питање још није скинуло са 
дневног реда. 

 
Након излагања Мирослава Матовића, у репликама и исправци нетачног 

навода учествовали су Никола Вуковић, Милош Милић и Мирослав Матовић, који 
су изнијели наводе о финансијској помоћи Општине за Дом здравља Фоча и 
могућности санације објеката у Пријекој чаршији.  

 
Татјана  Шифорија је истакла да се Извјештај о раду Начелника Општине  

не може коментарисати паушално и рећи да он није направио зграду за младе брачне 
парове и старачки дом, а зна се да је за реализацију било којег пројекта потребно 
вријеме, као и припремне радње и документација, идејни пројекат, претходна 
студија, одређивање локације, стучно мишљење и др. што су све кораци и етапе које 
је предузимао Начелник Општине да би се реализовао један пројекат. 

У Извјештају је наведено шта је завршено од капиталних инвестиција, 
активности на припреми документације за реализацију нових пројеката, као и 
ангажовање у подношењу иницијатива и ургенција према надлежним институцијама 
у погледу санације и изградње путева. 

Важно је истаћи да је од Владе Републике Српске обезбијеђен један милион 
КМ за асфалтирање локаних путева у Општини, што није дошло само, већ се 
постигло ангажовањем Начелника Општине. 

Капиталне инвестиције као што су: депонија, зграда за младе брачне парове, 
старачки дом, повећање капацитета студенског дома, повећање броја паркинг мјеста, 
реконструкција градског трга и енергетска ефикасност Центра за културу и 
информисање не могу се завршити за кратко вријеме. За изградњу депоније је 
прибављен идејни пројекат, урађени су истражни геолошки радови, што значи да је 
пројекат започет. За зграду за младе брачне парове је одређена локација, прибављено 
је стручно мишљење и урађен је идејни пројекат, док је за старачки дом изабрана 
најповољнија локација и ради се идејни пројекат. За студенски дом су предузете 
одређене активности на повећању његовог капацитета, а за повећање паркинг мјеста 
у граду је прибављен идејни пројекат. 

Када је ријеч о инфраструктури, континуирано се ради на реконструкцији 
локалних путева и санацији категорисаних и некатегорисаних путева, а редовно се 
одржавају и обнављају парковска инфраструктура и дјечја игралишта. 

Економски развој огледа се и кроз подршку предузећима у области 
дрвопрераде, приступило се рјешавању канализационе мреже у Индустријској зони 
Брод, запослено је 30 младих приправника, а спроводе се активности подршке 
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пољопривредницима, вршена је подјела сјеменског материјала, додјела субвенција за 
производњу млијека, набавку опреме, пчеларство итд. 

Она је похвалила хуманитарну акцију Начелника Општине и привредника 
Општине под називом „Подијелимо радост Божића“, подршку и помоћ старим 
лицима кроз пројекат „Старење и здравље“, коју спроводи Општинска организација 
Црвени крст Фоча, бесплатан превоз ученика, повећање стипандија, унапређење 
спортских садржаја и манифестација, издвајање за спортске клубове, као и 
обезбјеђење функционисања свих јавних предузећа, установа и институција чији је 
оснивач Општина Фоча, што значи да су они пословали позитивно и да су радници 
примали плату. 

Мјерама популационе политике подржане су вишечлане породице, као и 
вантјелесна оплодња, што је посебно за похвалу. 

Она је најавила да ће подржати Извјештај о раду Начелника Општине. 
 
Миомир Бојат је истакао да је веома важно што је прибављен идејни 

пројекат, студија изводљивости и истраживачко - геолошки радови за изградњу нове 
санитарне депоније, којом ће се ријешити вишегодишњи проблем Општине, као и 
грађана МЗ Ријечица, која има проблема у вези старе депоније. 

Важно је и што ће се радити реконструкција на водоводној мрежи у 
Миљевини. 

Добро је што се пришло стварању услова за Пословну зону на Ливадама, као 
мини индустријска зона. 

Он је подржао спортске активности које су у 2021. години више 
фаворизоване, као и најављено постављање вјештачке траве на стадиону у Доњем 
Пољу. 

Он је подржао културне садржаје, којих је у 2021. години било више, као и 
изградњу зграде за младе брачне парове. 

Изградња обалоутврда ће бити од великог значаја за Фочу, јер ће се тиме 
ријешити проблем плављења насеља у Доњем Пољу. 

Он је истакао да је лично заинтересован за изградњу пута за Шћепан Поље, 
али су за све пројекте потребни одређена процедура и пројекти. 

 
Изет Спахић је најавио да неће гласати против Извјештаја Начелника 

Општине, јер није против онога што пише у материјалу и што је Начелник Општине 
образложио. Он није могао ни да подржи Извјештај из разлога што у њему фали 
нешто што се тиче популације Бошњака повратника, сматрајући да је у Извјештају, у 
том дијелу, требало да буде много више садржаја у смислу реализације, уз оцјену да 
се не може рећи да није било подршке, али је те подршке могло бити пуно више. 

Он је питао да ли је водоводом за Миљевину ријешено питање снабдијевања 
водом Јелеча, сматрајући да и ово питање треба ставити у исту причу, јер су му се 
посљедњих година мјештани Јелеча обраћали у вези проблема водоснабдијевања, из 
разлога што је један извор воде за снабдијевање мјесних заједница Јелеч и Избишно. 

Он је истакао да је у 2021. години, уз подршку федералног министарства са 
преко 150.000 КМ и подршку Општине, било значајних санирања локалних путева, 
али није било адекватног надзора над реализацијом урађених послова, па је за 
извршене радове било много примједби са терена које су прослијеђене надлежним 
службама, на које није било адекватног одговора, уз оцјену да се за 220.000 КМ, 
колико је утрошено за санацију ових путева, није постигао очекивани учинак.  

Он је дао подршку здравственим установама, уз жељу да се оне подрже још 
више и честитке на услугама које су пружили грађанима у 2021. години. 

Он је сматрао да није објективно критиковати Извјештај имајући у виду 
чињеницу да је у 2021. години била пандемија вируса корона и да је то била прва 
година власти Начелника Општине, па су, поред наведеног, и то разлози због којих 
он не може да буде против Извјештаја. 
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Он је истакао да има добру сарадњу са Одјељењем за привреду и друштвене 
дјелатности, али би волио да, када долазе међународне организације које желе да 
помогну локалној заједници, постоји ефикаснија комуникација кроз савјете мјесних 
заједница и удружења грађана повратника, са повратницима у смислу њихове 
припреме за пријаву на јавне позиве за одређене пројекте. 

Он је сугерисао да се мјесне заједнице Јелеч, Избишно и Кратине уврсте у 
зимско одржавање путева до центара мјесних заједница. 

Он је истакао да жели да пружи подршку кључној ствари у овој локалној 
заједници за коју је потребна десетомилионска инвестиција, а то је двосмјерно 
снабдијевање Општине електричном енергијом, уз напомену да у Влади Федерације 
БиХ постоји расположење да се подржи овај пројекат чак са 20 милиона КМ, као и 
код извршног директора „Електропреноса“ БиХ, у којем је заступљена и Република 
Српска, јер свака озбиљна индустрија у Општини захтијева рјешавање овог 
проблема. 

 
Милорад  Костић је сматрао да 70% ствари које су наведене у Извјештају 

нису ни започете, него су пребачене у 2022. годину.  
За 70% од наведеног у Извјештају није заслужан Начелник Општине нити 

његови сарадници, већ међународне организације које финансирају одређене ствари, 
за које Општина није правила никакав амбијент. Тако је нпр. енергетска ефикасност 
ОШ „Свети Сава“ била донација Владе Јапана, а пројекат је писала директорица ове 
школе, Јелена Чанчар и није било никаквог додира са Општином.  

Он је у вези једног милиона КМ који је одобрен од Владе РС за асфалтирање 
10 km путева питао гдје је надзор над извођењем ових радова, сматрајући да се 
радови на путевима обављају веома лоше, а урађено нико не контролише, као и да би 
Влада РС требало да Општини одобри бар 10 милиона КМ, имајући у виду количину 
извезене грађе са подручја Општине.  

Он је сматрао да је реконструкцију водовода у МЗ Миљевина требало 
урадити много раније, уз напомену да насеље Шуковац нема ријешено питање 
водовода и канализације. 

Изградњу капеле на гробљу Божовац није требало публиковати, већ све 
завршити у договору са црквеном општином, а несватљиво му је да је градња овог 
објекта коштала 65.000 КМ. 

Радове на објекту „Партизан“ је финансирао УНДП, при чему је котловница у 
овом објекту коштала 80.000 КМ, што је изузетно много. 

Радови на згради Дома здравља извршени су уз помоћ УНДП и ИРБ РС.  
Он је истакао да су директори ових установа политички директори, па је 

претходни директор ове установе запослио 27 нових радника. Он је питао колико је 
лица запослио садашњи директор Ристановић и ко ће све то плаћати. 

Он је тражио да се образложи шта је, у сарадњи са Владом Војводине,  тачно 
урађено на теренима за мали фудбал, пошто се на терену ништа не види. 

Он је истакао да је изградња санитарне депоније обећана у предизборној 
кампањи, за коју је сада издвојено свега 200.000 КМ, од чега 40.000 – 50.000 КМ иде 
за пројекат, сматрајући да ће изградња депоније трајати пет година ако се буде сваке 
године издвајало по 200.000 КМ. Он је питао зашто се није добио пројекат санитарне 
депоније како би се видјело шта је у њему предвиђено и ко је радио пројекат, као и 
како ће се затворити садашња депонија, чије ће затварање и конзервирање коштати 
око 1,8 милиона КМ.  

Он је, у вези изградње зграде за младе брачне парове, питао да ли ће ту  
приоритет бити само активисти СНСД-а, шта је цијена једног квадратног метра стана 
и какве везе има ова зграда са 2021. годином ако ће се она тек градити. 

Он је сматрао да се не може говорити о индустријској зони на Ливадама, јер 
ће то бити биро за мале привреднике који ће о свом трошку морати да санирају 
објекте. 
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Изградња старачког дома је била најављена у предизборној кампањи, али те 
изградње још увијек нема. 

Паркинг простор у граду је давно осмишљен на локацији иза кафане „Златна 
дуња“, али за то нема средстава, због милионских дугова који су наслијеђени у 
износу од преко 15 милиона КМ, што ће се и доказати.  

Он је подсјетио да је, приликом доношење Буџета за 2022. годину, предлагао 
да се помогне Електродистрибуцији у Фочи, али тај приједлог није подржан, 
сматрајући да заслуга за обнову електро - мреже и двосмјерног напајања града 
електричном енергијом припада једино Ацу Станишићу, генералном директору 
Електродистибуције Пале, јер то питање није покренула Општина, иако то пише у 
Извјештају. 

 
У вези излагања одборника Костића изјављене су реплике и исправке 

нетачних навода, у којим су учествовали одборници Мирослав Авдаловић и 
Милорад Костић, са изјавама у вези „историјских лекција“, као и стања, 
реконструкције далековода и улагања у електро – мрежу на подручју Општине. 

 
Срђан  Драшковић, предсједник Скупштине је, на основу увида у Извјештај 

и сазнања о предузетим активностима, оцијенио да се може видјети одређени 
напредак у разним областима, од којих су неке гране привреде и друштва 
промовисане и кроз Стратегију Општине. 

Огроман је помак у помоћи Општине пољопривредним произвођачима. 
У правцу развоја привреде урађени су конкретни потези: урађена је 

парцелација Индустријске зоне Ливаде, пружа се помоћ Индустријској зони Брод, 
што су предуслови за даљи развој, а наведене су активности на отварању фабрике 
воде, које су у поодмаклој фази. 

У области развоја туризма, постоји намјера формирања Парка природе „Тара“ 
ради побољшања туристичке понуде, уз интензивиране активности Туристичке 
организације. Покренуте су активниосту и на асфалтирању пута десном обалом 
ријеке Таре, а допринос туризму даће и Свјетско првенство у рафтингу. 

Општина је узела учешће у пружању помоћи Средњошколском центру и 
основним школама у вези реконструкције кровова на објектима, како би рад ових 
образовних установа био на бољем нивоу. Општина помаже и Медицински факултет 
и Православни богословски факултет, а кроз измјену регулационог плана активно 
учествује у договору Медицинског факултета и Студентског дома да се на локацији 
у Доњем Пољу изграде додатни смјештајни капацитети како би се могли пратити сви 
пројекти које спроводи Медицински факултет у Фочи. 

Планирана је реализација енергетске ефикасности Центра за културу и 
информисање, као и замјена столарије, а постоји значајна помоћ и за културне 
манифестације. 

Сви спортски колективи су добили помоћ од Општине, а ићи ће се и на  
реновирање и реконстукцију спортских објеката и замјену вјештачке траве. 

Он је истакао да се ништа не може радити уколико не постоје пројекти, а из 
Извјештаја се види да код одређених инвестиција постоје идејна рјешење, геолошка 
истраживања, издвајање средстава за планиране радове, урбанистичко – технички 
услови, стручна мишљења, измјене регулационих планова и др. 

Изградњом обалоутврда је планирано да се град заштити од плављења. 
Урађен је идејни пројекат и одређена локација за зграду за младе брачне 

парове, при чему је сада цијену стана тешко одредити без идејног пројекта и свих 
других процедура, док то не дође у завршну фазу, јер цијене стално расту. 

Похвално је што се у 2021. години Општина није кредитно задужила, 
сматрајући да не треба да постоји проблема ни за кредитно задужење уколико 
постоје добри пројекти.   

Постоји пројекат и за локалну гаражу. 
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Он се захвалио Начелнику Општине за набавку нове миксете за снимање 
сједница Скупштине, уз најаву да је у процедури набавка звучника и остале аудио 
опреме за потребе Скупштине.  

Он је констатовао да је 2021. година била доста турбулентна, а да је Буџет 
Општине усвојен крајем марта 2021. године, изражавајући наду да ће већина 
наведених пројеката бити у завршним фазама и најаву да ће Клуб одборника 
ДЕМОС подржати Извјештај. 

 
Радмил  Марић је подржао Извјештај Начелника Општине из разлога што је 

то млад и просперитетан човјек који ће у будућности својом енергијом направити 
много више него што се на први поглед чини, има добар приступ, присутан је увијек 
у времену и простору ове локалне заједнице, укључен је у сва дешавања и када је 
добро и када није добро, види се у политици, економији, спорту, култури, увијек 
доступан, има разумијевања за све.  

Он је, лично, за све неправилности које види у граду информисао Начелника 
Општине или његову замјеницу и питао зашто је то тако, јер сматра да град мора да 
изгледа лијепо, јер у њему има доста студената и од Начелника Општине је увијек 
добио задовољавајући одговор. 

Он је сматрао да нико од доктора из Универзитетске болнице Фоча није 
отишао из финансијских или стамбених разлога, већ из својих приватних разлога. 

Примања запослених у Универзитетској  болници, како љекара, тако и 
осталих запослених, су највећа у просјеку у Републици Српској од свих 
здравствених установа. 

У посљедње три године Универзитетска болница испуњава све своје обавезе 
које се тичу плата, пореза, доприноса и свега осталог, који су на годишњем нивоу  
једнаки буџету Општине, а то је око 12.000.000 КМ.  

У 2021. години пословни приходи су износили 23,5 милиона КМ, а расходи 
20 милиона КМ, што значи да је 1,5 милиона био пословни добитак. 

Он је образложио да је Општина Фоча Универзитетској болници дала 20.000 
КМ за пријем два љекара, па је један љекар добио уговор и почео да ради, а други ће 
уговор добити 1. априла 2022. године, уз најаву да ће Болница гледати да из својих 
средстава прими још два љекара са евиденције Завода за запошљавање. 

За Универзитетску болницу је урађен секундарни водовод за све објекте, као 
и подземно напајање. 

Он је најавио да ће подржати Извјештај.  
 
Он је, у свом излагању, прекидан приговорима, из клупе, одборника Огњена 

Бодироге, који је сматрао да се одборник Марић не придржава теме и дневног реда, 
на шта му је одговорено да се износи однос Општине према Универзитетској 
болници и њена улагања која су извршена у ову установу.   

 
Душан  Бодирога је сматрао да учинак Начелника Општине највише зависи 

од његовог тима, који је формиран искључиво према неким подобностима, односно 
доприносу у изборној кампањи на разни начин, од изборног инжињеринга, до свега 
осталог. И сада предложена кадровска рјешења су катастрофална и углавном се не 
води рачуна о компентенцијама људи за области за које се кандидују и да ли имају 
икаква искуства за те области, због чега се не могу ни очекивати повољне посљедице 
по Општину. 

Он је навео да се у Извјештају највише истиче да ће Општина Фоча добити 
један милион КМ од Владе Републике Српске. Он је питао шта је са средствима од 
пет милиона евра, која је предсједник Србије Вучић дао за иградњу пута Фоча – 
Тјентиште, који би ишао и према Шћепан Пољу, сматрајући да је Општина добила 
милион КМ од Владе РС у изборној години како би анимирала своје гласаче и 
добила изборе.  
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Он је сматрао да не постоји стратегија како ће се ријешити путне 
комуникације на подручју Општини и све се своди на апеле према Влади РС и 
властима БиХ да обрате пажњу. О катастрофалном стању путева одржана је и 
посебна сједница Скупштине, у мају 2021. године, и од тада се у вези овог питања не 
предузимају никакви озбиљни кораци за рјешавање путних комуникација, 
магистралних и локалних путева, као горућег проблема Општине. 

Он је питао како се одредило које ће се путне комуникације асфалтирати за 
милион КМ који се добије од Владе РС и зашто ништа није планирано за дионице 
одакле се највише извлаче шумски сортименти. 

Он је истакао да постоје привредне гране на којима ће се базирати привредни 
развој Општине, али су привредници препуштени сами себи. За дионицу пута 
десном обалом Таре за ову годину је планирано 20.000 КМ иако је рафтинг главна 
грана у оквиру туризма. Планира се и отварање канцеларије Парка природе на 
Заваиту, а до те канцеларије се у зимском периоду без доброг теренског возила неће 
моћи ни долазити. 

Он је сматрао да се у Извјештају спомиње нешто што нема везе са Општином, 
као што је оснивање фабрике воде, које ће радити лице од својих средстава и на свом 
имању, које долази из САД и у којој ће запослити десетак радника. 

До сада у Општину није дошао ниједан озбиљан инвеститор нити има назнака 
да ће он доћи у наредном периоду. 

Спомињу се и пројекти који су реално неизводљиви, односно за које нема 
средстава у буџету, као што је изградња депоније, изградња паркинга, а средстава би 
било да цијена коштања неких од пројеката није пет – шест пута већа од реалне, као 
што су водовод, Дјечији вртић.  

Он је истакао да се у Извјештају наводе разне манифестације из културе, 
сматрајући да Начелник Општине нема осјећај за културу, иако је његова дужност да 
придаје значај културним дешавањима у граду. Он је као примјер навео да на 
обиљежавање осамсто година Митрополије Дабробосанске, који је значајан јубилеј 
за цијели српски народ, не само за Фочу, није дошао нико испред извршне власти 
Општине, а дође начелник Општине Никшић. Осим тога, било је и одређених 
значајних промоција фочанске „Александриде“, средњовјековног списа који је од 
значаја за цјелокупну српску култуту и других на којим се није појавио Начелник 
Општине. 

 
Баранимир  Радовић, секретар Скупштине је дао објашњења у вези навода о 

постојању два синдиката у Општинској управи Општине Фоча, уз напомену да је о 
томе већ говорио на једној од претходних сједница, али се питање понавља.  

Он је истакао да Општина Фоча није једина општина у Републици Српској у 
којој постоје два синдиката у Општинској управи. Након иступања Синдиката 
управе РС из састава Савеза синдиката РС, формиран је грански Синдикат локалне 
самоуправе, управе и јавних служби РС, који постоји у свим градовима и већим 
општинама у Републици Српској, па тако и у Општинској управи Општине Фоча.  

Ова Синдикална организација је уписана у регистар код надлежног 
министарства, ради у складу са законом и статутом, има своју вертикалу 
организације, па тако нико изван ње, ни Начелник Општине, ни Скупштина, не може 
утицати на њено постојање.  

Он је истакао да својим колегама из Општинске управе признаје право да 
буду чланови синдикалне организације која није у саставу Савеза синдиката 
Републике Српске, у увјерењу да многи тога нису ни свјесни, што је њихово право 
избора, на чему им он не може због тога аплаудирати.  

 
Огњен  Бодирога је приговорио да Бранимир Радовић није имао право да 

дискутује на ову тему, а да избјегава да каже да, као предсједник Синдикалне 
организације, има увећање на плату од 10%.  
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Бранимир  Радовић је одговорио да је у току расправе постављено питање о 
постојању двије синдикалне организације у Општинској управи, које тражи одговор, 
на које је, као предсједник Синдикалне организације, позван да одговори.  

Он је истакао да, данас он, а сутра неко други, има право које је утврђено 
законом, изражавајући чуђење да један одборник, од кога се очекује да поштује 
законске прописе, ускраћује право радника на синдикално организовање. 

 
Начелник Општине, Милан Вукадиновић је, у завршној ријечи, дао одговоре 

на питања и објашњења у вези дискусија одборника, изражавајући захвалност свим 
одборницима који су добронамјерно и искрено дискустовали, а о његовом раду ће на 
крају судити народ. 

Он је истакао да постоје правила и закони који се морају поштовати, што ће 
чинити док обавља ову функцију, уз информисање Скупштине о дешавањима, 
сматрајући да треба имати и стрпљења и да ниједан пројекат неће доћи сам по себи. 

Сви пројекти који су реализовани или су у поступку реализације су 
суфинансирани од стране Општине Фоча, чија извршна власт ради на реализацији 
свих битних пројеката.  

Неке ствари нису наведене у Извјештају, што не значи да нису спроведене. 
Од почетка свог мандата он настоји да посложи ствари које су стратешке за 

Општину. Тако су у Програму рада за 2022. годину наведени битни пројекти који се 
можда неће завршити у тој години, али их треба започети.  

Он је истакао да прије његовог доласка на функцију Општина није имала 
ниједан пројекат, па ни идејни, а без пројекта се не могу градити било какви објекти. 

Он никада није обећао отварање шумарског факултета, али сматра да би било 
исправно да сједиште Парка природе „Тара“ буде на Заваиту, мада може да буде и у 
граду. 

Његова је идеја да Општина Фоча буде домаћин МОСИ игара, за шта је 
потребно да има квалитетну спортску инфраструктуру. 

Он је сматрао да је накарадном приватизацијом опустошена Индустријска 
зона „Маглић“, али да сва индустријска инфраструктура у овој зони треба да буде 
зановљена и да она буде суштински индустријска зона. 

За стављање Индустријске зоне Ливаде у функцију треба урадити неколико 
законом прописаних корака, у којој се неће вршити продаја, осим одређени вид 
закупа. 

Са генералним директором „Електродистрибуције“ Пале је, у марту или  
априлу прошле године, обављен разговор у вези санирања електромреже у Фочи. Из 
Радне јединице Фоча, која нема свој рачун, је према Управи Пале у задњих 10 – 15 
година поднесено на десетине дописа за санирање електромреже у Фочи. 

Општина Фоча има око 1.000 km зрачне мреже, што нисконапонске, што 
средњенапонске електромреже, у коју се улагало и претходних година, али ће се у 
2022. години уложити значајна средства у електро – снабдијевање, што може 
ријешити доста тога, али неће ријешити проблеме електромреже, јер је за санирање и 
реконструкцију електромреже у Фочи потребно 20 – 30 милиона КМ, која никада 
није имала право двосмјерно напајање електричном енергијом. 

Проблем депоније постоји 10 – 15 година. Регионалне депоније су дугорочна 
прича, док су санитарне депоније краткорочна прича. Рок садашњој депонији је 
давно истекао, али се нико није упустио у рјешавања овог проблема, који се не може 
ријешити преко ноћи. 

Сви послодавци су могли да се пријаве за пријем приправника, који би 
одрадили приправнички стаж у трајању од 12 мјесеци, који је основни услов за 
запослење. Општина ће помоћи и другим лицима да обаве приправнички стаж. 

Он је образложио да је учествовао на преко 90% свих спортских или 
културних дешавања.  
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Што се тиче културних дешавања на Богословском факултету, он, као 
начелник Општине, из неког разлога није добио позивницу за наведену 
манифестацију. 

 
Огњен  Бодирога је, из клупе, одговорио Начелнику Општине да лаже да 

није добио позивницу од Богословског факултета. 
 
Предсједник Скупштине је реаговао на ову реакцију и Огњену Бодироги 

изрекао дисциплинску мјеру – опомену. 
 
У наставку излагања, Милан Вукадиновић, начелник Општине је 

образложио да на било коју позивницу која дође у његов кабинет, на коју он не може 
да се одазове, увијек пошаље своју замјеницу или некога од начелника одјељења, 
тако да нема ниједног разлога да се Општина не одазове позиву да преко својих 
представника присуствује некој манифестацији. 

Све потребе грађана које би требало ријешити, као што су: вода, струја, 
путеви итд, износе стотине милиона КМ, али их Општина треба позиционирати у 
неком правцу.  

Намјера је да се стари дио града са градском пијацом доведе у пристојно 
стање, на којој ће пољопривредници моћи да излажу своје производе. Остали објекти 
нису у власништву Општине, али не значи да се неће покренути прича да се ријеше и 
остала питања у овом дијелу града. 

Постоји озбиљна намјера да се ријеши паркинг простор у центру града, а 
затим и у осталим дијеловима града. Урађено је идејно рјешење, након чега ће се 
урадити студија, уз најаву да ће се питање начина изградње разматрати на сједници 
Скупштини.  

Урадиће се студија за комплетан паркинг простор, јер није само центар града 
угрожен, већ и остали дијелови града: Горње Поље, Доње Поље, Лазарево, 
Душаново и друга насеља у којим постоји проблем паркирања возила.  

Он је ставио посебан акценат на израду пројеката, без којих се не може ништа 
урадити. Такође, потребно је ријешити и имовинско – правне односе. А то је одговор 
на питање какве везе имају наведени пројекти са 2021. годином, јер ако нису 
ријешена та претходна питања, ништа од тога се не може урадити у 2022. години. 

За изградњу нове санитарне депоније је издвојено 550.000 КМ.  
За затварање постојеће депоније ће се тражити рјешење, јер то Општина не 

може сама финансијски издржати. 
Он је истакао да има добру сарадњу са руководиоцима свих институција у 

општини Фоча. 
Средстава која је издвојила Влада Србије за пут према Тјентишту нису на 

рачуну Општине Фоча, већ Владе РС. Он је прошле године тражио да се та средства 
одмах подијеле на два лота и да се једна дионица ради одмах, а да се друга ради 
касније, јер је најгоре ако средства стоје на рачуну. 

За пут десном обалом ријеке Таре предвиђено је 20.000 КМ и то само за хитне 
интервенције и насипање.  

Општина инсистира да се, поводом одржавања Свјетског првенства у 
рафтингу, асфалтира дио пута или цијела дионица десном обалом ријеке Таре и да то 
буде бенефит овог Свјетског првенства. На овом првенству, чији су домаћини 
Општина Фоча и Град Бања Лука, биће преко 700 такмичара из многих држава, као и 
око 80 медијских кућа којим ће се презентовати могућности Општине. 

Он је образложио да за отварање фабрике воде поступак траје око четири – 
пет година, али да ће то трајати много краће. 

 
Након окончане расправе, предсједник Скупштине је позвао одборнике да се 

изјасне о Извјештају. 
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Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 
већином гласова („за“ је гласало 16 одборника, пет одборника је гласало „против“, а 
два одборника су била „уздржана“), донијела  
 

З а к љ у ч а к 
Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о раду Начелника Општине Фоча 

за 2021. годину. 
 
 
У 13.05 часова предсједник Скупштине је прекинуо сједницу и одредио паузу 

у раду Скупштине, у трајању од 15 минута, да би се извршило провјетравање 
просторије. 

 
Сједница је настављена у 13.30 часова, уз кворум од 21 присутног одборника.   
 
 
АД – 4.   Програм  рада  Начелника  Општине  Фоча  за  2022.  годину  
 
Уводно излагање о Програму рада изнио је Милан  Вукадиновић, наченик 

Општине, уз презентацију путем видео – пројектора. 
Он је истакао да је у предизборној кампањи обећао грађанима програме које 

ће реализовати у свом четворогодишњем мандату.  
Капиталне инвестиције су распоређене у 12 ставки, које неће бити 

реализоване у 2022. години, већ ће се наставити и у наредном периоду.  
Он је образложио поједине позиције из Програма рада. 
За прибављање грађевинске дозволе и почетак изградње нове санитарне 

депоније Филиповићи издвојено је преко 550.000 КМ, а радиће се на изналажењу 
модела за формирање регионалне депоније, која би требало да буде интерес 
географски везаних општина, што зависи од виших нивоа власти. 

За спровођење тендерске процедуре, избор извођача радова на изградњи 
зграде за младе брачне парове и почетак радова урађен је идејни пројекат за 55 
станова и одређена је локација. 

За прибављање главног пројекта и израду студије изводљивости за изградњу 
старачког дома урађен је идејни пројекат и изнађена је локација. 

За пројекте изградње хидроенергетских објеката на ријеци Дрини и Бистрици, 
Општина ће пружити подршку за све што буде у њеној надлежности, јер су то 
стратешке ствари за Републику Српску и Општину. 

У области водозаштите планирана је финализација пројекта обалоутврда, 
прибављање средстава за Прву фазу, од око 500 метара на Ушћу, код Аква парка, 

За пројекат партерног уређења Храма Светог Саве постоји идејно рјешење. 
За реализацију пројекта уређења градског трга Краља Петра Првог 

Ослободиоца урађен је пројекат и обезбијеђена су финансијска средства. 
Пројекат енергетске ефикасности Центра за културу и информисање, са 

реконструкцијом зграде и гријања, замјеном столарије и израдом термо фасада, 
Општина ће финансирати у вриједности од 30%. 

Након прибављања главног пројекта и студије изводљивости за градску 
гаражу, код Центра за културу и информисање, одлучиће се о начину уређења ове 
парцеле за гаражу, за коју је урађен идејни пројекат. 

Општина ће узети учешћа и у реализацији пројеката: проширење Студентског 
дома; изградња стадиона са вјештачком травом у Доњем Пољу, у сарадњи са 
Фудбалским савезом БиХ; уређење пјешачке стазе уз обалу Дрине; отварања нових 
радних мјеста у фабрици воде. 

Начелник Општине је образложио позиције из Програма рада које се односе 
на побољшање инфраструктуре. 
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За асфалтирање локалних путева по пројекту са Владом РС, у мјесним 
заједницама Брод, Миљевина, Јошаница и Годијено, за које је Општина добила 
максималних милион КМ, дионице су одређене према одлуци коју је Скупштина 
донијела у претходном мандату. 

Планирано је асфалтирање улица, реконструкција локалних путева, санација 
категорисаних и некатегорисаних путева ка селима, у складу са усвојеним 
скупштинским програмима. 

Уређење корита ријеке Дрине кроз пројекат са Општином Фоча / Устиколина 
подразумијева комплетно уређење обала ријеке Дрине. 

У оквиру конкурса ,,Партиципативно буџетирање“, подржани су пројекти из 
области инфраструктуре, у складу са усвојеним програмима, гдје су прошла три 
пројекта, од којих се један односи на санацију фасаде у Улици Петра Бојовића, чију 
ће санацију подржати Општина. 

Планирана је набавка и уградња вјештачке траве на помоћном стадиону за 
мали фудбал, на терену гдје се одиграва турнир „Ратко Раде Шобот“, који је у 
катастрофалном стању, као и асфалтирање и проширење паркинг простора у 
градским насељима. 

Општина ће пружити подршку пројекту изградње канализационе мреже у 
индустријским зонама, у сарадњи са ресорним министарством, као и прибављању 
главног пројекта за реконструкцију градске пијаце, која је у лошем стању. 

Општина ће суфинансирати санацију кровова заједница етажних власника у 
којим има општинских станова и у којим живе социјално угрожене породице. 

Вршиће се изградња, освјетљење и опремање дјечјих игралишта у градским и 
приградским насељима: Горње Поље, Центар, Доње Поље, Душаново, Лазарево, 
Брод, Драгочава, Бараковац и Рјечица, изградња нове расвјете и санација локалних 
путева, у складу са приоритетима мјесних заједница и усвојеним програмима. 

Планирано је асфалтирање дијела пута према Планинарском дому у Забрани, 
Зубовићима и Буновима; уређење плаже на Мачковцу, у сарадњи са МЗ Брод; 
уређење осталих излетишта, у сарадњи са омладинским организацијама; изградња 
спортског игралишта у МЗ Душаново, уз Средњошколски центар; суфинансирање 
изградње потпорних конструкција на границама јавних саобраћајница и приватних 
парцела, у складу са усвојеним скупштинским програмима. 

Општина ће пружити подршку изградњи спомен обиљежја у Миљевини и 
Превраћу, изградњи моста на ријеци Ћехотини у МЗ Викоч, уз суфинансирање 
завршних радова на капели Божовац. 

Наставиће се активности на стварању предуслова за двосмјерно напајање 
Фоче електричном енергијом, уз учешће Електропреноса БиХ и Електропривреде 
РС, као и реконструкција и санација средњенапонске и нисконапонске мреже за: улаз 
у град, водове за Заваит и Челебиће, рафтинг кампове, НП „Сутјеска“, расклопно 
постројење на Велечеву и реконструкцију средњенапонског вода за Кмур. 

Планирано је опремање простора за школске зубне амбуланте, у сарадњи са 
школама и Медицинским факултетом, изградња шаховских реквизита на Тргу „9. 
јануар“ и суфинансирање обнове фасада и котловница у граду. 

Он је образложио активности у вези наведених позиција из Програма које се 
односе на локални економски развој, као што су: подршка послодавцима за 
запошљавање; подршка оснивању и развоју предузетништва, кроз Привредни савјет; 
измјене Правилника о додјели шумских сортимената у циљу обезбјеђења прераде 
већег дијела шумског етата на подручју Општине; рјешавање и санација путева: 
Фоча – Тјентиште, Фоча – Шћепан Поље и Фоча – Челебићи, у сарадњи са ЈП 
„Путеви Републике Српске“, Владом РС и Савјетом министара БиХ; расписивање 
лицитације за стављање у функцију неискоришћеног дијела Пословне зоне Ливаде; 
подршка пројектима у Националном парку „Сутјеска“; проглашење Парка природе 
„Тара“, чиме се стварају предуслови за адекватно искоришћење ријеке Таре и платоа 
Заваит, Челебићи и Мештревац, као туристичких потенцијала Општине; промоција 
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природних знаменитости и организација манифестација гастро понуде, лова, 
риболова; подршка манифестације Свјетског првенства у рафтингу, у циљу 
промоције рафтинг туризма и потенцијалног асфалтирања пута десном обалом Таре; 
подршка развоју пољопривреде, кроз субвенције за производњу млијека, набавку 
опреме, воћарство, пчеларство, ратарску и сточарску производњу на основу новог 
правилника о подстицајима у пољопривреди; подршка младим високообразованим 
кадровима за обављање приправничког стажа, у сарадњи са Заводом за 
запошљавање. 

Он је образложио наведене позиције из Програма које се односе на 
приоритетне редовне активности, као што су: стварање привредног амбијента и 
привлачење инвестиција за отварање нових радних мјеста; обезбјеђење стабилности 
свих комуналних функција из надлежности Општине (саобраћај, јавна хигијена,  
јавна расвјета, водоснадбијевање) и комуналних функција које нису у надлежности 
локалне заједнице (снадбијевање електричном енергијом, магистрални и регионални 
путеви на територији Општине и др.); функционисање јавних предузећа, установа и 
институција чији је оснивач Општина; уређење и одржавање зелених површина; 
набавка додатне количине контејнера, у циљу веће чистоће града; сарадња са 
институцијама Републике Српске и Босне и Херцеговине, међународним 
финансијским организацијама и Савезом општина и градова РС; активности да Фоча 
добије статус града; сарадња са начелницима општина са регије, у циљу рјешавања 
инфраструктурних проблема и проширења сарадње у свим областима; праћење 
стања у области социјалне заштите, обезбјеђење финансијских средства и пружање 
интервентне помоћи за остваривање права и социјалних потреба грађана, породица и 
појединих угрожених група, преко Центра за социјални рад; активности на изради 
социјалне карте, у сарадњи са Центром за социјални рад и мјесним заједницама; 
сарадња са хуманитарним организацијама; пружање помоћи пензионерима кроз 
реализацију пројекта „Старење и здравље“, у сарадњи са Црвеним крстом Фоча; 
подршка удружењима која брину о дјеци са посебним потребама, слијепим и 
слабовидим лицима; мјере популационе политике за подршку наталитета и 
вишечланих породица кроз финансирање вантјелесне оплодње, новчану помоћ за 
новорођенче незапослених родитеља и вишечланих породица; друштвена брига о 
дјеци и предшколско васпитање и образовање; бесплатан превоз ученика и 
студената; стипендирање студената свих година у складу са усвојеним буџетом; 
омладинско организовање и подршка пројеката омладинских и студентских 
организација; превентивне мјере и отклањање посљедица епидемије, елементарних и 
других непогода; унапређење система цивилне заштите и заштите од пожара; 
сарадња са савјетима мјесних заједница и сагледавање стања на терену; сарадња са 
Полицијском управом Фоча и обезбјеђење видео надзора на јавним просторима и 
саобраћајницама; подршка удружењима проистеклим из Одбрамбено – отаџбинског 
рата и помоћ борачким категоријама; подршка свим спортским колективима и 
дефинисање стратешких циљева у спорту; подршка манифестацијама културе и 
спорта: ОК Фест, Фудбал френдс, Викенд караван, Дринска регата, Зима у Фочи, 
Љето у Фочи, Мајске духовне и културне свечаности, Дани боровнице итд; сарадња 
са вјерским заједницама; реализација Регионалног стамбеног програма за изградњу 
индивидуалних стамбених објеката за 41 породицу, у сарадњи са Министарством за 
људска права и избјеглице БиХ и Секретаријатом за расељена лица и миграције 
Републике Српске; сарадња и помоћ удружењима повратника и расељених лица; 
сарадња са пријатељским и братским општинама и градовима и проширење сарадње, 
као што је братимљење са Општином Хецег Нови. 

 
Предсједник Скупштине Срђан Драшковић је отворио расправу о Програму 

рада. 
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У расправи су учествовали одборници: Драгослав Станојевић, Мирослав 
Авдаловић, Гордан Мастило, Снежана Голијанин, Изет Спахић, Милош Милић, 
Миомир Бојат, Огњен Бодирога, Мирослав Матовић, Татјана Шифорија, Срђан 
Драшковић, предсједник Скупштине, Никола Вуковић, Душан Бодирога, Радмил 
Марић и Милорад Костић. 

Одговоре на питања и образложење у вези дискусија одборника дао је Милан 
Вукадиновић, начелник Општине.   

 
Драгослав  Станојевић је упутио похвале за актуелног Начелника Општине, 

сматрајући да је то лице које је пуно знања, енергије, воље и свега позитивног што 
један Начелник Општине треба да има, уз оцјену да је његов Програм рада за 2022. 
годину и његово излагање крајње објективно. 

Он је у вези планираног асфалтирања два засеока у селу Брусна истакао да је 
то било планирано још прије десетак година, у вријеме Здравка Крсмановића, али из 
неоправданих разлога није реализовано, да се науди Здравку Крсмановићу. Он је 
подсјетио да је два пута, као опозиционар у Скупштини, гласао за програм и био 
изигран за путне правце, као и да је велики број бораца из села Брусна дао своје 
животе за Републику Српску и општину Фоча.    

Он је сугерисао да се разговара са ЈП „Путеви Републике Српске“ да се 
продужи магистрални пут М8 Фоча – Годијено, у дужини од 2,5 km, што би много 
значило пољопривредницима за обраду својих имања. 

Он је апеловао да се на Годијену поставе три сијалице, што је обећао 
претходни Начелник Општине, као и да се на Брушњанском брду постави једна 
сијалица, одакле се рачвају путеви према Бољерадини, Шуљцима и Бруснима, гдје 
постоји нисконапонска мрежа и бандера, а планира се поставити и застава Републике 
Српске. 

Он је истакао да пружа максималну подршку Начелнику Општине у његовом 
раду. 

 
Мирослав Авдаловић је сматрао да је проблем депоније 15 година био 

стављан испод стола, али је овај сазив Скупштине то питање узео у рјешавање. 
Пројекат партерног уређења Храма „Светог Саве“ није само грађевински 

пројекат који треба завршити, већ је битно да генерације у овај Храм улажу вјеру, 
наду и љубав, да би постојала одређена духовна веза између њих. Два колосална 
вјерска објекта, Храм „Светог Саве“ и Алаџа џамија, се налазе близу један другог, на 
200 метара, што је риједак случај, али је и добра порука суживота међу народима. 

Приоритет је и изградња обалоутврда, уз наду да ће се тај пројекат 
реализовати за једну до двије године. 

Начелник Општине је одржао састанак са Управом Електродистрибуције, гдје 
је договорена изградња монтажне трафостанице у Доњем Пољу, из које ће се 
електричном енергијом напајати нови студенски дом и зграда за младе брачне 
парове, а та инвестиција је око 100.000 КМ. 

Мјере пронаталитетне политике су од кључног значаја, као и пренатални 
тестови и вантјелесна оплодња и средства за те потребе треба повећавати у буџету. 

Он је сматрао да ће уређење дјечјих игралишта у градским и приградским 
насељима имати добар учинак за дјецу. 

Врло битна ставка је и изградња спомен - обиљежја у Превраћу и Миљевини, 
који су дали велики допринос у одбрани ове општине.  

У Миљевини се прави спомен - обиљежје страдалој регуларној војсци 
Краљевине Југославије од тадашње комунистичке власти, па треба помоћи то 
спомен - обиљежје, дајући одређена појашњења у вези с тим догађајем. 

Он је истакао да је важно да Општина логистички и дозволама прати све што 
ће се радити у вези са електроенергетским пројектима, уз појашњење да ће 
средњонапонски улаз у град прелазити ријеку Дрину и ући у центар града, тако да ће 
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приликом било којег испада у било којем дијелу града моћи да се брзо реагује и 
обезбиједи квалитетно напајање електричном енергијом. 

Он је најавио да у овој години сигурно иде на тендер реконструкција електро 
– мреже према Заваиту, а инвестиције за реконструкцију електро – мреже на 
подручју општине Фоча износе од 500.000 КМ. 

Он је сматрао да се не може говорити о Парку природе уколико се не изврши 
реконструкција електро – мреже на Челебићима и Заврши, тако да то мора да иде 
упоредо. 

Позитивно је што се ради реконструкција далековода од Пријеђела према 
камповима и све тече према плану, тако да се може очекивати да ће овај далековод  
бити реконструисан до почетка туристичке сезоне, 1. маја 2022. године. 

Он је истакао да треба реконструисати и далековод према Тјентишту, али на 
том дијелу треба ићи на шири раскрес, због добре конструкције стубова. 

 
Гордан  Мастило је оцијенио да оно што је наведено у Програму рада неће 

бити завршено у 2022. години, па је то вишегодишњи програм, а изградња наведених 
објеката ће највјероватније ићи у континуитету за мандатни период Начелника 
Општине, када ће се извршити попис изведених радова.  

Он је сматрао да су планирани пројекти веома потребни граду и када се они 
заврше, слика града ће бити много боља. Ови пројекти се не могу реализовати из 
буџета Општине, па се мора рачунати на екстерна средства. Он је питао да ли је 
прављена глобална процјена колико би коштала изградња свих наведених пројеката, 
које у сваком случају треба радити како би се могло конкурисати за средства од 
Владе РС или других орана и институција или међународних организација. 

Он је сматрао да изградњу обалоутврда мора да финансира Дирекција за воде 
РС, из разлога што је Фоча подложна плављењу.  

Осим тога, уколико се буде градила ХЕ „Бук Бијела“, логично је да се и 
локалној заједници уради нешто од инфраструктуре, што је повезано са 
хидропотенцијалом. 

Он је сугерисао да се инсистира да главни изведбени пројекти буду са 
идејним пројектом.  

Он је похвалио што су за пројекте урађена идејна рјешења, што даје 
могућност да Општина конкурише на одређене пројекте и приступ финансијским 
фондовима, наводећи примјере добре праксе руководилаца Општине из претходног 
периода, јер ће пројекти једном доћи на ред.  

 
Снежана  Голијанин је коментарисала најаву израде социјалне карте.  
Центар за социјални рад Фоча је започео активности на изради социјалне 

карте 2019. године, али је она обустављена због пандемије и забране ресорног 
министарства, па се од њене израде одустало. 

Она је сматрала да је битно да се уради социјана карта, што се најбоље види 
када се обилази терен. Зато би умјесто социјалне карте могло да стоји „социјална 
анкета“, која би се користила у Општини.  

Центар за социјални рад је направио софтвер да сваки предсједник савјета 
мјесне заједнице има социјалну карту комплетних породица, гдје би се видјели 
извори примања, здравствено стање чланова породице и други важни подаци, а 
централни софтвер би био у Центру за социјални рад. 

Социјална анкета је слична попису становништва, урађени су анкетни 
листићи.  

Предсједници савјета мјесних заједница су дали подршку за ову анкету.  
Са овом анкетом се кренуло од Миљевине.  
Она је оцијенила да је то дугорочан поступак, али је изводљив, уз оцјену да је 

урађена анкета веома битна јер ће се тако знати право стање домаћинстава у 
Општини. 
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Изет  Спахић је оцијенио да су у Програму рада наведене велике амбиције, 
изражавајући наду да ће се оне реализовати.  

Он је сматрао да је у Програму рада требало навести подршку пољопривреди 
у смислу прољетне сјетве, имајући у виду глобалне турбуленције, раст цијена и 
глобални поремећај на тржишту, и то не само средствима из буџета Општине већ и 
неких фондова који се најављују, како би се удруженим средствима могло више 
помоћи пољопривредницима да повећају своју производњу, јер ће то бити врло 
важно за предстојећу зиму. 

Он је сугерисао да се средствима која су најављена од Владе Републике 
Српске, за асфалтирање путних комуникација, изврши санација постојећег 
асфалтног стања и у мјесним заједницама Јелеч и Избишно, за шта не би била 
потребна велика средства, уз појашњење да су ови путеви асфалтирани прије 10 – 12 
година у вријеме мандата Здравка Крсмановића и то средствима институција 
Федерације БиХ, Општине и грађана ових мјесних заједница.  

Он је апеловао да Општина буде покретач иницијативе да се коначно у 2022. 
години заврши електрификација у МЗ Јелеч, гдје постоје три – четири 
хидроцентрале, а постоје и концесионе накнаде, као и расположење институција 
Федерације БиХ.  

У овом подручју словеначки „Петрол“ има хидроцентралу највећег 
капацитета, па тако и највише користи, а даје сигнале да ће учествовати у овој 
електрификацији, уз сугестију да Општина буде лидер у овом питању.  

Он је, у вези изградње моста на ријеци Ћехотини, у Викочу, питао шта 
Општина конкретно планира урадити у овој години, уз сугестију да предвиди дио 
средстава за овај пројекат. Урађен је главни пројекат и предмјер радова, што у 
коначници износи 350.000 КМ, укључујући и поправке приступних путева до моста 
и послије моста. За овај пројекат је већ легло 150.000 КМ, а главни пројекат са ПДВ 
је 309.000 КМ. Грађани су прикупили 20.000 – 30.000 КМ, па се очекује да и 
Општина планира дио својих средстава за овај мост. 

Он је истакао да му се обраћало пет домаћинстава која су имала своје куће у 
МЗ Рјечица, чији су темељи затрпани усљед хаварије депоније, прије десетак и више 
година, од којих неки у овој години треба да уђу у програм изградње кућа, па је 
апеловао на Начелника Општине да се овим лицима очисте темељи од наноса земље. 

Он је образложио да Меџлис Исламске заједнице треба да у 2022. години 
заврши два велика пројекта на Алаџа џамији и Текији, који износе око један милион 
КМ, па је сматрао да би локална заједница требало да помогне ова два пројекта. 

Он је подсјетио да је Комисија за вјерска питања у својим закључцима, које је 
доставила Скупштини, у јулу прошле године, сугерисала Начелнику Општине да 
формира комисију која ће заједно са представницима Исламске заједнице обићи 
локацију у насељу Лазарево, како би се утврдило постојања узурпације земљишта 
ове вјерске заједнице, па је апеловао да се има у виду овај став Комисије.  

У Општини постоје два бошњачка удружења грађана и то: Удружење грађана 
повратника и Удружење жртава рата Фоча '92 – '95, са којим је до сада било веома 
мало комуникације од стране локалне заједнице. Он је сматрао да би са овим 
удружењима кроз надлежна одјељења Општинске управе требало остварити бољу 
комуникацију и дати им подршку као и другим удружењима са подручја Општине. 

За села Кљуна, Трошањ и Косман је дозначено 15.000 КМ екстерних 
средстава, која се у прошлој години нису реализовала због лошег времена, па би 
било добро да Општина из буџета дода још 20% - 30% од овог износа како би се 
према овим селима урадило оно што је потребно. 

На путу од Универзитетске болнице према Јошаници, у селу Мијаковићи, 
рађени су неки радови, па породице Манџо тренутно не могу да дођу својим кућама. 
Уз помоћ стручног лица, направљен је предмер и предрачун радова, па је сугерисао 
да се овим лицима изађе у сусрет. 
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Милош  Милић је оцијенио да је презентација Програма рада Начелника 
Општине доста реална и да ће се реализовати у његовом четвогодишњем мандату, 
али очекује да ће се доста тога, добар дио главних послова везани за грађевински 
дио, урадити у 2022. години.  

Он је истакао да се, на основу дискусије одборника, може закључити да треба 
водити активности на изради пројеката и обезбјеђењу екстерних средстава. 

У Филиповићима постоји имовина која се води као перспективна војна 
имовина, али су многе ове имовине преведене у неперспективне, па је сматрао да не 
постоји ниједан оправдани разлог да се ова имовина у Филиповићима не уступи 
Општини Фоча на управљање, апелујући на Начелника Општине да у том смјеру 
покрену иницијативу. 

Он је сматрао да су на прави начин одабране мјесне заједнице у којим ће се 
вршити асфалтирање путева: Брод (Брод – Закмур), Миљевина (Миљевина – Козја 
Лука), Јошаница и Годијено, уз наду да ће се сви послови одрадити на прави начин, 
уз квалитетан надзор. 

Он је похвалио планирано учешће Општине у санацији кровова на стамбеним 
зградама у којима Општина има станове, гдје живе социјално угрожене породице. У 
току НАТО бомбардовања оштећени су кровови на многим стамбеним објектима, 
али је већи проблем што су бомбама са осиромашеним уранијумом проузроковане 
велике посљедице за људско здравље, па је апеловао да се превенција малигних 
болести подигне на већи ниво, за шта нису потребна велика средства, а могу се 
добити и донаторска средства. 

Он је сугерисао да се изврши санација кружног тока код Средњошколског 
центра у погледу асфалта, сигнализације и зелене површине, што је потребно ради 
сигурности грађана и љепшег изгледа града. 

Он је истакао да ће подржати све активности које се планирају у вези са 
развојем пољопривреде и свих њених грана, сматрајући да треба покренути 
иницијативу да се посвети више пажње узгоју шљиве пожеге, као бренда Општине, 
по чијој производњи је Општина до осамдесетих година била међу првих десет 
општина у БиХ.  

Он је сугерисао да се на локалитету Насеља сунца уради оно што је обећано, а 
још увијек није урађено, што није нека велика инвестиција. 

Он је најавио да ће подржати Програм рада. 
 
Миомир Бојат је сугерисао Наченику Општине да ступи у контакт са  

директором Института у Бањој Луци и да почну активности у вези са изградњом 
Регионалног центра, који је смјештен у туђим просторијама, за који је резервисана 
локација и припремљена пројектна документација, а био би наставна база 
Медицинског факултета и превентивне медицине. 

Он је оцијенио да се Програм рада односи на дужи временски период, уз 
најаву да ће га подржати. 

 
Огњен  Бодирога је истакао да би волио да се остваре пројекти које је 

Начелник Општине презентовао у свом Програму рада, али се не види финансијска 
подлога и рок до када наведено треба да се заврши, имајући у виду, генерално, 
ситуацију на свјетском нивоу, инфлацију, гдје су поскупиле све животне намирнице.  

Он је сматрао да треба да постоји оквирна цијена колико коштају наведени 
пројекти, јер ништа не вјерује Начелнику Општине. 

Израда социјалне карте грађана је нужна, јер ће се из ње моћи видјети да има 
породица у којима нико од чланова не ради и које живе од борачког додатка, који 
износи 70 КМ.  

Он је истакао да за МОСИ игре Општина може аплицирати тек 2025. године, 
јер је ове године домаћин игара Нова Варош, 2023. године Колашин, а 2024. године 
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Ужице, што се мора урадити у току овог љета, када ће се одредити домаћин МОСИ 
игара за 2025. годину. 

Објекат зграде за младе брачне парове је лијеп, али се због сталног раста 
цијена не може предвидјети њена изградња. 

Он је питао ко је одредио које ће се путне дионице асфалтирати за један 
милион КМ, који је одобрила Влада РС, јер то питање није било на сједници 
Скупштине. Он је сматрао да није исправно, ни фер да се од тих средстава не 
асфалтира ниједан километар пута према Челебићима, који је у катастрофалном 
стању, иако се са овог подручја највише пуни буџет Општине од шумских 
сортимената. 

Он је питао да ли, поред пројекта реконструкције Музеја и Градског 
позоришта, постоји у плану надоградња Ватрогасног дома. 

Он је питао да ли Начелник Општине има Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи Општине Фоча, 
сматрајући да Начелник неће да ради овај правилник зато што има намјеру да у 
изборној години прими одређени број лица у Општинску управу. 

Он је, у вези са изградњом пута десном обалом ријеке Таре, истакао да нису 
ријешени имовинско - правни односи, јер му је тако одговорено на одборничко 
питање, зато што не могу да се пронађу власници земљишта, иако је прије седам 
дана непосредно био са власником земљишта. Он је питао како се може аплицирати 
за овај пројекат ако нису ријешени имовинско - правни односи. 

Он је, у вези с путем за Шћепан Поље, истакао да не постоји подршка за тај 
пут од стране актуелног члана предсједништва БиХ, Милорада Додика, јер је рекао 
да тај путни правац није на листи приоритета.  

Долази тешко вријеме, свакодневно поскупљује гориво и све животне 
намирнице, а Република Српска нема робних резерви. 

Он је, као предсједник Савјета МЗ Центар, навео све проблеме ове Мјесне 
заједнице, али се у Програму рада не види да ће се радити реконструкција 
канализације у Соколској улици, иако је то било обећано, а рјешавањем овог 
проблема би се реновирала и канализација у Улици Краља Петра, за зграду до 
Полицијске управе. Такође, обећана је и реконструкција тротоара испред Удружења 
„Трачак наде“, преко пута Рибарског ресторана. 

На локацији данашње „Енергане“ 2017. године, у вријеме начелника Радисава 
Машића, основана је нека фирма, па је питао да ли на том простору постоји та 
фирма. 

Он је сугерисао да се обрати пажња на Градац, „Игмански марш“, насеље 
Рјечица, гдје грађани имају проблем са канализацијом и водом, као и проблем 
безбједности дјеце која иду у школу, јер нема постављене сигнализације, а насеље је 
од центра града удаљено свега 800 метара. 

Он је апеловао да се обрати пажња на Врантегове и Јошаницу, гдје су прошле 
године у априлу асфалтиране рупе на путу, које су сада пропале. Исто се односи и на 
пут према Заваиту. 

Он је апеловао и да се обрати пажња на подручје Ђеђева, гдје има паса 
луталица који наносе штету мјештанима. 

Било би добро да се асфалтира један километар пута од Недељка Чанчара до  
Вела Радовића, на Ливадама, који су у ранијем периоду суфинансирали асфалтирање 
два километра овог пута.   

Он је сматрао да дјечји парк у Доњем Пољу није безбједан за дјецу, па 
поправке реквизита врше родитељи, уз апел да се о томе поведе рачуна. 

Да би Општина Фоча постала град, потребно је да има довољан број 
становника, а из ње се врши исељавање, од полицијских радника до доктора. 

Он је сматрао да се од планираног у Програму рада у 2022. години ништа 
значајније неће моћи урадити из разлога што долази још већа економска криза и што 
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је садашњи систем, на челу са СНСД-ом, упропастио Републику Српску, што ће 
показати вријеме. 

 
Мирослав  Матовић је тражио да се образложи када је почетак радова зграде 

за младе брачне парове или било које друге инвестиције. 
Он се захвалио Начелнику Општине на средствима од 10.000 КМ која је 

дозначио Дому здравља, као помоћ радницима због њихове борбе са вирусом 
корона, али је истакао да та средства још нису подијељена.  

Он је подсјетио да је на једној од сједница Скупштине дао иницијативу да се 
за Дом здравља, односно стоматолошку службу обезбиједи 20.000 – 30.000 КМ за 
набавку опреме, једне стоматолошке столице и инвентара. Он је сматрао да би се 
тиме подигао ниво примарне здравствене заштите, док би Стоматолошки факултет 
требало да буде секундарни ниво здравствене заштите.  

Он је подржао отварање амбуланти по школама и обдаништима, питајући ко 
ће плаћати стоматологе, стоматолошку опрему и инвентар, као и шта ће бити са 
приватним стоматолошким амбулантама, које ће изгубити посао, па ће се врло брзо 
морати затворити. 

 
Татјана  Шифорија је истакла да се из Програма рада и његове презентације  

види да су пројекти који су започети у 2021. години предмет реализације у 2022. 
години. 

У Програму рада је посебан акценат стављен на приједлоге савјета мјесних 
заједница и видљив је приступ проблемима који су од интереса за грађане, што је за 
похвалу. 

У дијелу капиталних инвестиција, за депонију је прибављен идејни пројекат и 
извршени су истраживачко - геолошки радови, а у 2022. години је евидентно 
прибављање грађевинске дозволе и изградња нове депоније у Филиповићима. 

За изградњу зграде за младе брачне парове раније је одређена локација, 
прибављено је стручно мишљење и урађен је идејни пројекат, а у 2022. години 
слиједи спровођење тендерске документације, избор извођача и почетак радова. 

За изградњу старачког дома је одређена локација, а у 2022. години иде студија 
изводљивости и прибављање главног пројекта. 

У 2022. години ће бити завршене реконструкције градског трга и зграде 
Центра за културу и информисање. 

Она је сматрала да, поред изградње обалоутврда, на Ушћу, код Аква парка, 
треба урадити и обалоутврде код Универзитетске болнице Фоча. 

Она је похвалила планирано асфалтирање путева у мјесним заједницама: 
Брод, Миљевина, Јошаница и Годијено, проширење паркинг простора у градским и 
приградским насељима, као и суфинансирање крова на згради „Формозе“ у Броду, 
питајући да ли се планира извршити санација кровова на зградама на Ливадама, које 
је обећано у одговору на њено одборничко питање. 

Она је апеловала да се формирају заједнице етажних власника, јер у 
супротном зграде неће моћи да аплицирају за средства за планирану израду фасада и 
обнову котловница. 

Она је похвалила планирану изградњу, освјетљење и опремање дјечјих 
игралишта у Рјечици и другим насељима, изградњу шаховских реквизита на Тргу 9. 
јануар, као и уређење плаже „Мачковац“, уз сугестију да се, уколико буде средстава, 
изврши и проширење плаже на Крвавцу. 

Она је, у вези са отварањем школских амбуланти, истакла да има 
информацију да доктори, специјалисти који раде на Стоматолошком факултету, 
поред плате коју примају, имају и одређени проценат од плаћених услуга пацијената, 
па су тако цијене ниже, а разлике у цијенама велике, чиме су угрожене све 
стоматолошке амбуланте у граду, које би могле остати без посла, уз апел да се 
провјере ове информације. 
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Она је похвалила подршку која се пружа дрвопрерађивачима, запошљавању, 
одрађивању приправничког стажа, пољопривредним произвођачима и организацији 
Свјетског првенства у рафтингу, уз оцјену да се, у редовним активностима 
Начелника Општине, настоји створити привредни амбијент за привлачење 
инвеститора и отварање нових радних мјеста, што је веома битно за развој Општине. 

Постоји интерес да функционишу јавна предузећа и установе чији је оснивач 
Општина, да Општина добије статус града, да се уради социјална карта, да се пружи 
подршка повећању наталитета и вишечланим породицама, да се подрже удружења 
која брину о дјеци са посебним потребама, гдје дјеца могу да добију стручну помоћ 
психолога, логопеда и дефектолога, уз похвалу за рад удружења „Трачак наде“, које 
ради са 130 дјеце са ове регије.  

Она је упутила честитке каратистима „Љубишње“ и „Нипона“ на запаженим 
резултатима на регионалном првенству у Билећи, који су освојили 15 медаља, као и 
честитке одбојкашима, стонотенисерима, кошаркашима и фудбалерима. 

Важно је пружити подршку младима и омладинским организацијама, уз 
честитке Омладинском покрету Фоча на пројектима којим аплицира за средства и 
тако даје свој допринос развоју и унапређењу бриге о младима и дјеци у развоју, као 
и на реализацији дјечјих игралишта. 

Она је похвалила и рад Удружења грађана Миљевина и омладине Брод, уз 
најаву да ће подржати Програм рада. 

 
Срђан  Драшковић је похвалио припремљену документацију и пројекте од 

којих ће се неки у потпуности реализовати у 2022. години, а један број у наредних 
неколико година, сматрајући да је важно имати одређену визију.  

Извршна власт Општине је храбро ушла са одређеним пројектима и уложила 
доста напора и труда да би се они данас презентовали, уз најаву да ће се, као 
предсједник Скупштине, лично потрудити да помогне у њиховој реализацији. 

Он је сугерисао да се направи пројекат гараже за паркинг са три етаже, како 
би се ријешио проблем паркирања, као горући проблем у граду, сматрајући да се за 
ове потребе могу изнаћи и екстерна средства или кредитно задужење, али је крајње 
вријеме да се овај проблем  ријеши. 

Он је најавио да ће Клуб одборника ДЕМОС подржати Програм рада. 
 
Никола Вуковић је појаснио да је Начелник Општине уплатио средства 

Дому здравља као помоћ запосленим радницима који су били у систему ковида, коју 
ће добити 48 радника, уз јануарску плату, који су радили у црвеној ковид зони и 
директно су били изложени вирусу корона.  

Он се у име свих радника Дома здравља захвалио на овој помоћи.  
 
Мирослав  Матовић је, у реплици Николи Вуковићу, констатовао да ова 

помоћ неће бити подијељена свим радницима Дома здравља, чиме се врши подјела 
између радника. 

 
Душан  Бодирога је питао зашто није урађен пројекат за уређење Ушћа, јер 

је то приоритет, подсјећајући да је Омладински покрет имао идејни пројекат за 
уређење ове локације, гдје би се урадио трг на коме би био и споменик трифтару, као  
једном од симбола Фоче. 

Он је сматрао да приоритет Општине треба да буде и партерно уређење  
Храма „Светог Саве“, како због Храма, тако и због локације гдје се он налази, јер је 
то центарални дио града и она сама по себи захтијева уређење.  

Он је сугерисао да се у склопу овог партерног уређења изгради споменик 
Херцегу Стефану Вукчићу Косачи, као једном од симбола града Фоче, уз појашњење 
да је у Фочи било сједиште области Старе Херцеговине. 
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Радмил  Марић је истакао да у Програму рада Начелника Општине нема 
саобраћајнице од моста 9. јануар до Универзитетске болнице и Медицинског 
факултета, са свим што је потребно, а ту се налази и јеврејско гробље и треба 
направити мјесто за такси службу, како би таксисти могли да раде свој посао.  

Према Општини и Полицијској управи је послат допис да се на улазу у 
Универзитетску болницу и Медицински факултет поставе полицијске камере које 
могу пратити кретање возила и гужву у саобраћају, јер је број возила који долази до 
ових установа већи од 500 и сви они се морају вратити у град истим путем.  

Институт за грађевинанрство је за Универзитетску болницу и Медицински 
факултет направио пројекат унутрашњег уређења, са саобраћајницама, одводом 
оборинских вода, расвјетом и свим осталим, што је добијено као поклон, па би 
Општина могла да помогне у том дијелу. Неопходно је да се уради и расвјета 
саобраћајнице код Универзитетске болнице и Медицинског факултета, јер ту долазе 
лица  из других земаља. 

Он је најавио да ће подржати Програм рада.  
 
Милорад  Костић је, наступајући и у име Клуба одборника СДС-а, оцијенио 

да се Програм рада Начелника Општине за 2021. годину преклапа са Програмом 
рада за 2022. годину.  

Он је питао из којих средстава се намјеравају радити наведени пројекти, с 
обзиром да је Општина презадужена и да нема могућности да подигне кредит, који 
су конкретни резултати остварени, шта је од радова започето, а шта је завршено. 

За санитарну депонију је издвојено 280.000 КМ, од чега се 40.000 – 50.000 КМ 
односи на пројектну документацију.  

Он је сматрао да прво треба извршити затварање старе депоније, што је 
Начелик Општине обећао. 

Он је истакао да Начелник Општине у свом излагању није навео када почиње 
изградња одређених објеката, тако да се све активности своде на прибављање 
документације, а никако да се крена са радовима, па је све тајновито и мистериозно, 
а ништа конкретно. 

За зграду за младе брачне парове се не открива локација, квадрати, цијена, 
стандард градње, како и са којим парама, а међу грађанима круже информације да ће 
овај објекат користити искључиво за прикупљање страначких гласова и да ће за 
станове у овој згради највише моћи да аплицирају чланови СНСД-а, како се прича по 
граду, па је питао зашто се све наведено не спроведе кроз Скупштину.  

Он је питао коју ће корист имати Општина од изградње хидроенергетских 
објеката на ријекама Дрини и Бистрици, који представљају интернационални 
интерес и Општину нико ништа не пита.  

Он је подсјетио да је приликом доношења буџета Општине за 2021. и 2022. 
годину предлагао да се издвоје додатна средства за партерно уређење Храма „Светог 
Саве“, али то није прихваћено, сматрајући да су издвојена средства недовољна. 

Он је навео да приликом реконструкције крова на објекту Центра за културу и 
информисање, која је рађена прије неколико година, радови нису урађени 
квалитетно јер су летве постављање на греде које су старе преко 60 година, а радови 
су коштали преко 20.000 КМ. Логично је да се овај објекат утопли кроз пројекат 
енергетске ефикасности, уз напомену да је дјелимично извршена замјена столарије. 

Питање гараже код Центра за културу и информисање, за коју се прибавља 
главни пројекат и студија изводљивости, протеже се годинама. Како је у питању 
комерцијална гаража, Општина се може и задужити, јер ће имати више користи 
уколико гаража буде имала више спратова, уз оцјену да се у 2022. години у вези овог 
питања ништа неће урадити. 

Он је подржао изградњу стадиона са вјештачком травом у Доњем Пољу. 
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Он је сматрао да инвеститору најављене фабрике воде није потребна никаква 
помоћ од Општине, јер он има директну везу са Бањом Луком, која ће му дати 
одобрење за рад, а свој производ ће да извози на страно тржиште. 

Он је подржао планирано асфалтирање локалних путева, сматрајући да ће оно 
почети у септембру, пред изборе, као што је било и до сада. 

За асфалтирање и проширење паркинг простора у граду и приградским 
насељима не види се гдје ће се конкретно и када изводити ови радови. 

Суфинансирањем санације кровова зграда заједница етажних власника у 
којима има општинских станова или у којима живе социјално угрожене породице 
треба омогућити инвеститорима да врше надоградњу зграда по центру града, без 
оптерећивања са наметима. 

Он је сматрао да плажу на Мачковцу треба да уреди компанија „Нешковић“ 
која ју је и девастирала, да је цијена изградње капеле на гробљу Божовац превисока, 
да изградња шаховских реквизита на Тргу 9. јануар није требало да стоји у Програму 
јер је то мала инвестиција коју има свака касаба и да нема праве подршке пројектима 
у НП „Сутјеска“ у циљу побољшања туристичког потенцијала јер се извршна власт 
Општине давно одрекла Националног парка. 

Он је поздравио изградњу спортских игралишта по мјесним заједницама.  
Он је предложио да се формира комунално предузеће за топлификацију и 

одржавање топлана, јер су све котловнице старе и на издисају. 
Он је подсјетио да је покренуо иницијативу да се од организовања Свјетског 

првенства у рафтингу тражи да се дио средстава усмјери за асфалтирање пута 
десном обалом ријеке Таре или да се да новац за израду пропуста, подзиде и других 
грубих радова.  

Он је сматрао да ће са садашњим кадром у Одјељењу за просторно уређење и 
стамбено – комуналне послове, у погледу брзине издавања одобрења, тешко иједан 
инвеститор моћи да улаже, чак и кад би му се направио високи амбијент. 

 
Начелник Општине Милан  Вукадиновић је у завршној ријечи дао одговоре 

и коментаре на питања и дискусије одборника. 
Он је образложио да ће се трудити да све оно што није обухваћено у 

Програму рада, а може се реализовати, буде реализовано у 2022. години или до краја 
мандата, у сарадњи са Скупштином или ресорним одјељењима. 

Наведени капитални пројекти су његова визија општине Фоча, који се неће 
сви реализовати у 2022. години, јер су у вриједности од више десетине милиона КМ. 

У вези са електрификацијом села, он је најавио одржавање састанка са 
власницима малих хидроелектрана са којим ће се пронаћи начин да мјештани 
коначно добију електричну енергију.  

Питање о затрпаним кућама повратника усљед хаварије депоније, која се 
десила прије неколико година, било је постављено и као одборничко питање на које 
је одговорено да је то плаћено или да је рађено чишћење о трошку Општине, што се 
може провјерити. 

Он се захвалио Влади Републике Српске на дозначеним средствима од један 
милион КМ за асфалтирање путева, што је био максимални износ, који није довољан 
да задовољи потребе Општине, уз напомену да претходних година Општина никада 
није добила оволики износ средстава за локалне путеве.  

Он је образложио да су путни правци за асфалтирање одабрани према одлуци 
Скупштине из 2017. или 2018. године, када је требало да се иде на кредитно 
задужење за асфалтирање 50 km локалних путева, тако да ће се овим средствима 
Владе РС асфалтирати дио путне инфраструктуре. 

Он је сматрао да Општина има довољно потенцијала људског и природног 
богаства да са произвођачима направи брендирање домаћих ракија. 
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За зграду за младе брачне парове одређена је локација, а врло брзо ће се 
имати и рјешење на који ће се начин ово спровести, да ли као јавно - приватно 
партнерство или ће бити расписана лицитација. 

За Музеј и Градско позоришта Општина жели ићи у суфинансирање са 
Фондом за заштиту животне средине, гдје би Општина учествовала са 30%, а Фонд 
са 70%.  

По истом принципу и омјеру би се спровела и енергетска ефикасност Центра 
за културу и информисање, за шта је потребно да се обезбиједе одређене дозволе. 

Пут десном обалом ријеке Таре је стратешки важан за развој рафтинг 
туризма, за чије асфалтирања постоје одређене препреке, јер на неким дијеловима 
пута нису ријешени имовинско - правни односи, али су на великом дијелу пута 
ствари потпуно чисте и зато треба асфалтирати тај дио пута.  

Проглашење парка природе „Тара“ је од стратешког значаја за Општину, уз 
приједлог да стара школа на Заваиту буде управна зграда, уколико се то подржи. 

За удружење „Трачак наде“ тражи се трајни смјештај у неком општинском 
простору.  

Постоје озбиљни инвеститори за покретање „Енергане“ у Броду на Дрини. 
Градске котловнице или већина њих су још од прије рата у веома лошем 

стању, па их треба обновити, уз суфинансирање Општине, јер би било најгоре да се 
оне угасе. 

Он је најавио да ће се залагати да Фоча добије статус града, јер она треба да 
буде центар регије. 

За стоматолошке амбуланте у школама ће се опремити простор и опрема, у 
сарадњи са Медицинским факултетом, тако да ће се оне бавити превентивним 
прегледом, али не стварима којима се бави Медицински факултет или приватне 
ординације. 

У јавној анкети, грађани су изгласали пројекат да се ријеши фасада на једној 
од великих зграда у Рибарској улици, уз суфинансирање Општине. 

Општина је пружила помоћ Универзитетској болници Фоча у износу од 
20.000 КМ из којих ће се финансирати два доктора медицине. 

Студија паркинг простора ће се урадити за свако градско насеље, са 
навођењем локације и финансијског износа. 

За централну гаражу је урађен идејни пројекат, а тек по окончању студије ће 
се извршити опредјељење за вид финансирања. 

Уређење локације на Ушћу и трга трифтару ће се радити у склопу пројекта 
обалоутврда. Омладински покрет је, у сарадњи са пројектантом из Бање Луке, 
направио идејно рјешење трга трифтару, а када се заврши пројекат обалоутврда, 
предвидјеће се шеталиште и саобраћајна комуникација читавом дужином Дрине и 
Ћехотине. Овај пројект ће обухватити релацију од Јужног моста слободе до испод 
Медицинског факултета и од ушћа Ћехотине у Дрину до насеља Ливаде, с тим што 
се неће затварати корита ријека јер би се тиме нарушило уже језгро града, у чијој 
реализацији може доста допринијети и ХЕ „Бук Бијела“ и ХЕ „Бистрица“. 

За нову депонију је издвојено преко 500.000 КМ, док ће се за затварање старе, 
постојеће депоније тражити финансијска средства од предприступних фондова за 
заштиту животне средине, који дају средства за затварање постојећих депонија које 
су штетне по околину. 

 
Након окончане расправе, предсједник Скупштине је позвао одборнике да се 

изјасне о Програму рада Начелника Општине Фоча за 2022. годину. 
Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 

већином гласова („за“ је гласало 17 одборника, нико није гласао „против“, а шест 
одборника је било „уздржано“), донијела 
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З а к љ у ч а к 
Скупштина Општине Фоча усваја Програм рада Начелника Ооштине Фоча за 

2022. годину. 
 
Предсједник Скупштине Срђан Драшковић је, на иницијативу начелника 

Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове, Ранка Поповића и 
молбу да се уважи присуство представника пројектантске куће „Пут инжињеринг“ 
д.о.о. Требиње, као носиоца израде Приједлога регулационог плана за дио насеља 
Доње Поље, који ће извршити презентацију овог плана, а долазе из Требиња, који је 
предмет разматрања под тачком 13. дневног реда, предложио да се, на основу члана 
113. Пословника Скупштине Општине Фоча, изврши измјена редослиједа тачака 
усвојеног дневног реда на начин да се ова рачка разматра као тачка 5. дневног реда. 

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

З а к љ у ч а к 
Врши се измјена редослиједа тачака усвојеног дневног реда на начин да ће се 

тачка 13. Приједлог одлуке о усвајању Приједлога регулационог плана за дио насеља 
Доље Поље „Студентски дом број 2“ општина Фоча разматрати као пета тачка 
дневног реда.  

 
 
АД – 5.   Приједлог  одлуке  о  усвајању  Приједлога  регулационог  плана  

за  дио  насеља  Доље  Поље  „Студентски  дом  број  2“  општина  Фоча 
 
Презентацију Приједлога регулационог плана, уз помоћ видео пројектора, 

извршио је Перо Мунишић, уз асистенцију Зоране Бојбаше, испред пројектантске 
куће „Пут Инжињеринг“ д.о.о. Требиње, као носиоца израде овог плана. 

Он је образложио да је предметни План рађен да би се створили услови за 
изградњу друге фазе Студентског дома, с обзиром да Медицински факултет има 
намјеру ширења капацитета и неких студијских програма, што је први корак да би се 
касније могли урадити локацијски услови и издати грађевинска дозвола за изградњу 
објекта Студентског дома.  

Он је образложио границе обухвата Плана, у вези којег је спроведена сва 
законска процедура, од израде преднацрта, нацрта, до приједлога плана.  

Постојећа инфраструктура за потребе планираног објекта је добрим дијелом 
изграђена и послужила је приликом израде Приједлога плана. 

Он је конкретно објаснио објекат студентског дома и његове садржаје. 
Приликом израде Приједлога плана водило се рачуна и о изради плана 

обалоутврда.  
Што се тиче саобраћајне инфраструктуре, сви објекти се прикључују на 

постојећу улицу.  
Планирано је 46 нових паркинг мјеста и још 70 паркинг мјеста унутар 

планираних грађевинских парцела.  
Прикључак на водоводну мрежу и фекалну канализацију је са постојећег 

Студентског дома. 
Он је појаснио питања у вези са телекомуникационом и електричном мрежом, 

гдје је планирано да се изгради нова трафостаница, са које ће се напајати нови 
објекат Студентског дома. 

 
Предсједник Скупштине Срђан Драшковић је отворио расправу о 

Приједлогу одлуке. 
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У расправи су учествовали: Гордан Мастило, одборник и Срђан Драшковић, 
предсједник Скупштине. 

 
Гордан  Мастило је истакао да нема примједби на изложени документ. 
Он је питао да ли је носилац израде Плана радио план на локацији старе 

аутобуске станице, што је ван памети, уз најаву да ће у реализацији тог плана бити 
проблема. 

 
Перо  Мунишић је одговорио да „Пут Инжињеринг“ д.о.о. Требиње није био 

ангажован на наведеним пословима. 
 
Срђан  Драшковић, пресједник Скупштине, је образложио активности које 

су предузимане у вези са изградњом нове ламеле Студенског дома, са садржајем, 
намјеном и распоредом просторија.  

Планирана је и конгресна сала са преко 400 мјеста за одржавање разних 
семинара, као и низ других садржаја. 

Он је сматрао да би изградња новог објекта Студентског дома задовољила 
велики дио потреба Медицинског факултета и његових студената, од којих један 
број долази из страних држава.  

Он је упознат са планом да се наредних година упише по 50 страних 
студената у школској години, тако да за пет година буде 300 страних студената. 
Медицински факултет у Београду већ 15 година спроводи програм на страном 
језику, па је намјера да и Медицински факултет у Фочи буде по томе препознатљив, 
што ће, уз уписнину од 3.000 евра, бити велики допринос како за овај факултет, тако 
и за Општину и њене грађане. 

 
Након окончане дискусије, 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 22 одборника), донијела  
 

О д л у к у 
о  усвајању  Приједлога  регулационог  плана  за  дио  насеља 

Доље  Поље  „Студентски  дом  број  2“  општина  Фоча.  
  

 
У 16.55 часова предсједник Скупштине Срђан Драшковић је прекинуо 

сједницу и одредио паузу у раду Скупштине, у трајању од 60 минута.  
 
Сједница је настављена у 18.15 часова, уз кворум од 17 присутних одборника.   

  
 
АД – 6.   Приједлог  програма  уређења  грађевинског  земљишта  за  

2022.  годину 
 
Уводно образложење о Приједлогу програма дао је Ранко Поповић, 

начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове, који је 
појаснио наведене позиције које се односе на планиране радове и износе средстава. 

 
Предсједник Скупштине Срђан Драшковић је отворио расправу о 

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

Татјана Шифорија.  
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Милорад  Костић је истакао да у Приједлогу програма није планирано 
издвајање средстава за насеље Ћерезлук, подсјећајући да је неколико пута сугерисао  
да се у том насељу споји канализациона мрежа иза старе куће Хаџивуковића, који је 
вишегодишњи и приоритетнији проблем од свих наведеих проблема, јер фекалије 
теку до Градског стадиона, поготову када су велике кише, уз најаву да ће подржати 
овај програм.  

Он је коментарисао и опрему за видео надзор улица, уз оцјену да је 
одговорност у другом плану и сугестију да се, због безбједности саобраћајница, 
поставе лежећи полицајци, који нису велика инвестиција. 

 
Огњен  Бодирога је констатовао да је наведено да је Приједлог програма 

направљен на основу приједлога мјесних заједница који су достављени у писаној 
форми. Он је апеловао да се у програм, као приоритет, уврсти санирање Соколске 
улице, чијом ће се санацијом ријешити и проблем канализације у згради код 
Полицијске управе. 

Он је подржао освјетљење игралишта у Драгочави и Броду, реконструкцију 
зграде на Броду, као и реконструкцију споменика погинулим борцима. 

Он је апеловао да се поведе рачуна о стању фасаде зграде „Лепа Брена“, која 
је дотрајала и отпада, па на одређени начин угрожава сигурност грађана. 

Он је питао зашто су дигнуте плочице код објекта који сада користи 
удружење „Трачак наде“ и да ли је било обећано да ће се те плочице санирати. 

 
Татјана  Шифорија је подсјетила да је на прошлој сједници Скупштине 

поставила одборничко питање које се односило на реконструкцију улице у Мјесној 
заједници Рјечица, у дужини од 300 метара или хитну санацију ударних рупа, од 
куће Матовића до куће Симовића.  

На ово питање је одговорено да су средства за ове намјене планирана у 
Приједлогу програма уређења грађевинског земљишта за 2022. годину, тако да ће се 
извршити санација у Улици игманског марша.  

Она је констатовала да су у Приједлогу програма планирани наведени радови, 
дајући ово на знање због интересовања грађана Мјесне заједнице Рјечица. 

 
Одговоре на питања и коментаре у вези са дискусијама одборника дао је 

Ранко  Поповић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне 
послове, уз образложење да су неки од наведених проблема, на које су указали 
одборници у својим дискусијама, планирани у другим програмима, који су такође 
предмет разматрања на овој сједници у оквиру других тачака дневног реда. 

 
Након окончане расправе, предсједник Скупштине је позвао одборнике да се 

изјасне о Приједлогу програма. 
Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 

једногласно („за“ су гласала 22 одборника), донијела  
 

П р о г р а м 
уређења  грађевинског  земљишта  за  2022.  годину. 

 
 
АД – 7.   Приједлог  програма  заједничке  комуналне  потрошње  за  

2022.  годину 
 
Уводно образложење о Приједлогу програма дао је Ранко Поповић, 

начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове, који је 
појаснио наведене позиције које се односе на планиране радове и износе средстава. 
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Предсједник Скупштине Срђан Драшковић је отворио расправу о 
Приједлогу програма. 

 
У расправи су учествовали одборници: Радмил Марић и Милорад Костић.  
 
Радмил  Марић је истакао да нема примједбу на висину средстава која се 

троше за планиране радове из овог програма, питајући ко контролише изведене 
радове на терену.  

Он је, као примјере, навео да су лежећи полицајаци у Лазареву постављени у 
току поплаве и никада нису враћени и да би неко морао да контролише уколико не 
ради нека расвјета, што је све веома битно уколико се жели да Општина Фоча добије 
статус града. 

 
Милорад  Костић је истакао да је Принципова улица, у којој он станује, у 

прошлој години опрата само једаном. 
Он је апеловао да се планирани радови из овог програма спроводе у 

планираним временским интервалима, што би допринијело да Фоча буде међу 
чистијим и уреднијим градовима. 

 
Након окончане расправе, предсједник Скупштине је позвао одборнике да се 

изјасне о Приједлогу програма. 
Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 

једногласно („за“ је гласао 21 одборник), донијела  
 

П р о г р а м 
коришћења  средстава  заједничке  комуналне  потрошње  за  2022.  годину. 

 
 
АД – 8.   Приједлог  програма  утрошка  средстава  од  шумских  

сортимената  за  2022.  годину 
 
Уводно образложење о Приједлогу програма дао је Ранко Поповић, 

начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове, који је 
појаснио наведене позиције које се односе на планиране радове и износе средстава.  

 
Предсједник Скупштине Срђан Драшковић је отворио расправу о 

Приједлогу програма. 
 
У расправи су учествовали одборници: Драгослав Станојевић, Милорад 

Костић, Огњен Бодирога, Татјана Шифорија, Душан Бодирога и Немања Лазовић. 
 
Драгослав  Станојевић је најавио да ће подржати Приједлог програма. 
Он је апеловао да се за викенд насеље, прије моста за Шуба, поставе четири 

сијалице уличне расвјете, за које постоје постављене бандере, ради безбједности 
саобраћаја, уз напомену да се овај проблем кандидује неколико година, али се још 
увијек није ријешио. 

 
Милорад  Костић је подржао предложене позиције у Приједлогу програма, 

изражавајући наду да ће оне бити и реалозоване. 
Он је констатовао да је за мјесне заједнице Мештевац, Челебићи и Заваит 

планирано по 14.000 КМ, сматрајући да је то веома мало, уз сугестију да се ова 
средства повећају, уколико за то постоји могућност.  

У МЗ Драгочава је остао да се санира пут од Милића млина до Чокотнице, 
што је вишегодишњи проблем.  
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Он је похвалио планирање радова у насељу Ћерезлук који се односе на 
изградњи бетонског потпорног зида, тротоара и заштитне ограде, што је обећано да 
се ријешти још 2016. године.  

Он је, такође, апеловао да се у насељу Ћерезлук постави пар великих 
контејнера за смеће, за које се може наћи адекватна локација. 

 
Огњен  Бодирога је истакао да је буџетом за 2022. годину од шумских 

сортимената планирано укупно 680.000 КМ, што је 10% по закону од посјечених 
дрвних сортимената од укупне добити од 6,8 милиона КМ, сматрајући да Општина 
треба да се избори да добије више од ових средстава, јер би тиме и њен буџет био 
већи. Он је образложио да СДС има план децентрализације општина и градова на 
основу које ће се ова средства дијелити другачије између локалних заједница и 
Републике Српске.   

Он је сматрао да се буџетска средства могу повећати, на чему стално 
инсистира СДС, да се стане украј претовару камиона који возе балване, да се постави 
вага на Драгочави и добро изучи шта се дешава у ШГ „Маглић“, јер има индиција да 
је то једна уиграна екипа која се годинама енормно богати.  

Са платоа Челебића се убједљиво највише извози шумских сортимената, а 
мјесне заједнице Челебићи, Мештревац и Заваит по Приједлогу програма добијају 
укупно 32.000 КМ за насипање пута и сличне радове, а од милион КМ као средстава 
Владе РС Челебићи нису добили ништа, што није фер ни поштено.  

Он је истакао да је све добро и фино написано, уз апел да се поправе рупе у 
асфалту код зграде Општине и објекта „Black and white“, као и да се у Немањиној 
улици, према Основној школи „Свети Сава“ и улици гдје се гради нови објекат, иза 
„Маловића“, па до нове зграде, поставе лежећи полицајци, јер је ту саобраћај 
једносмјеран, а јури се аутима. 

 
Татјана  Шифорија је подржала постављање јавне расвете у насељу 

Велечево, за шта је постављала и одборничко питање, као и јавну расвјету у Кутима, 
Јошаници и Улици Бранка Ћопића, питајући да ли постоји могућност да се заврши 
расвјета у насељу Ливаде, према кућама Марића, што није наведено у овом 
програму. 

Она је констатовала да је у Приједлогу програма планирано 2400.000 КМ за 
одржавање објеката друмског саобраћаја и других грађевинских објеката, питајући 
да ли постоји могућност да се у програм уврсти приступни пут у насељу Трноваче, 
изнад ресторана „Баварија“, који води кућама Милановић, Јанковић, Паприца, 
Ћосовић и Ђуровић, што није наведено у Приједлогу програма. 

Она је, у оквиру инвестиционог одржавања у износу од 150.000 КМ, 
похвалила планирану позицију за израду дрвљаника на Ливадама. 

 
Душан  Бодирога је питао да ли Општина уопште има контролу над оним 

што се усијече у ШГ „Маглић“ и како зна да је износ који је приказан од шумских 
сортимената реалан или је то препуштено самовољи Шумског газдинства да 
додијели Општини средстава колико хоће, односно да ли Општина има увид у 
вриједност стварно посјечених шумских сировина од стране Шумског газдинства, 
јер 10% од вриједности посјечених дрвних сортимената иде у буџет Општине. 

 
Немања  Лазовић је истакао да 680.000 КМ представља износ који Шумско 

газдинство „Маглић“ реализује на камионском путу, а то су средства која се остваре 
од продаје грађе која је премјерена и тако отпремљена.  

Он је образложио да сви усјечени шумски сортимети нису исте вриједности, 
тако да постоје сортименти који су мање вриједни, као целулозно дрво од 60 КМ или 
огревно дрво од 70 КМ, јер сви шумски сотрименти немају вриједност од 150 КМ, па 
се добије просјечна цијена 90 КМ – 100 КМ.  
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Етат Шумског газдинства „Маглић“ износи 85.000 – 90.000 кубика годишње, 
од чега је реализација око 90% и када се ово прерачуна, може се видјети да су 
подаци тачни и транспарентни, а они се могу провјерити и у Дирекцији Јавног 
предузећа, у Сокоцу.  

У оквиру Јавног предузећа постоје механизми који контролишу рад Шумског 
газдинства „Маглић“, интерна контрола, као и контрола републичке инспекције, који 
обавезују Шумско газдинство у његовом раду. 

Он је образложио да треба правити разлику у могућем претовару државне и 
приватне шумске грађе, тако да се државна шумска грађа не претовара, док се то не 
односи на приватну шумску грађу, за коју не постоји забрана нити се она може 
примијенити за приватна лица. 

Он је, као примјере, навео случајеве који се тичу одборника Бодироге и 
Предрага Кунарца, у вријеме док је као радник Шумског газдинства „Маглић“ пет 
година радио у МЗ Заваит, гдје је по природи посла реализована сјеча шумске грађе 
у власништву наведених породица, у количини од неких пар стотина кубика. 
Извођач који је изводио ове радове и накупац ове грађе вршио је претовар шумске 
грађе у Филиповићима, на шта је имао право јер може приватну шумску грађу 
продавати коме хоће и по цијенама које он одреди, што не значи да је приликом 
претовара ове грађе било малверзације било које врсте.  

Усјечена државна шума се не претовара, а ШГ „Маглић“ врши утовар и 
отпрему шумске грађе са мјеста утовара, значи у радној јединици, до пилане или 
централног стоваришта у Фочи, а не може утицати на приватна лица по којим 
цијанама ће продавати своју грађу.  

Он је закључио да за приватну и државну шуму не важе иста правила.  
 
У току излагања одборника Лазовића, своје незадовољство изразили су 

одборници Предраг Кунарац и Огњен Бодирога, који су му приговарали, гласно, из 
клупа, што у дискусији спомиње њихове породице. 

 
Предсједник Скупштине је, након више упозорења, у 18.58 часова прекинуо 

сједницу и одредио кратку паузу у раду Скупштине, у трајању од пет минута, да би 
се стекли услови за нормалан рад Скупштине. 

 
Скупштина је наставила с радом у 19.15 часова, уз кворум од 15 присутних 

одборника. 
 
 
Након окончане расправе, предсједник Скупштине је позвао одборнике да се 

изјасне о Приједлогу програма. 
Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 

једногласно („за“ је гласало 15 одборника), донијела  
 

П р о г р а м 
утрошка  средстава  од  шумских  сортимената  за  2022.  годину. 

 
 
АД – 9.   Приједлог  програма  утрошка  средстава  од  концесионих  

накнада  за  2022.  годину 
 
Предсједник Скупштине Срђан Драшковић је отворио расправу о 

Приједлогу програма. 
 
Није било пријављених за дискусију. 
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Предсједник Скупштине је позвао одборнике да се изјасне о Приједлогу 
програма. 

Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 
једногласно („за“ је гласало 15 одборника), донијела  
 

П р о г р а м 
утрошка  средстава  од  концесионих  накнада  за  2022.  годину. 

 
 
АД – 10.   Приједлог  програма  утрошка  средстава  од  водних  накнада  

за  2022.  годину 
 
Предсједник Скупштине Срђан Драшковић је отворио расправу о 

Приједлогу програма. 
 
Није било пријављених за дискусију. 
 
Предсједник Скупштине је позвао одборнике да се изјасне о Приједлогу 

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

једногласно („за“ је гласало 15 одборника), донијела  
 

П р о г р а м 
утрошка  средстава  од  водних  накнада  за  2022.  годину. 

 
 
АД – 11.   Приједлог  одлуке  о  утврђивању  просјечне  коначне  

грађевинске  цијене  1 m2  корисне  површине  стамбеног  и  пословног  
простора  на  подручју  општине  Фоча  у  2021.  години  

 
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 15 одборника), донијела  
 

О д л у к у 
о  утврђивању  просјечне  коначне  грађевинске  цијене   

1 m2  корисне површине  стамбеног  и  пословног  простора   
на  подручју  општине  Фоча  у 2021.  години. 

 
 
АД – 12.   Приједлог  одлуке  о  утврђивању  просјечних  јединичних 

цијена  радова  комуналне  и  друге  јавне  инфраструктуре  и  уређења  јавних 
површина  

 
Предсједник Скупштине Срђан Драшковић је отворио расправу о 

Приједлогу одлуке. 
 
Није било пријављених за дискусију. 
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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 15 одборника), донијела  

О д л у к у 
о  утврђивању  просјечних  јединичних  цијена  радова  комуналне   

и  друге  јавне  инфраструктуре  и  уређења  јавних  површина. 
 
 
АД – 13.  Приједлог  одлуке  о  висини  накнаде  за  трошкове  уређења 

градског  грађевинског  земљишта  за  2022.  годину  
 
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 15 одборника), донијела  
 

О д л у к у 
о  висини  накнаде  за  трошкове  уређења  градског 

грађевинског  земљишта за  2022.  годину. 
 
 
АД – 14.  Приједлог  одлуке  о  расписивању  јавног  конкурса  за  избор  и 

именовање  начелника  Одјељења  за  инспекцијске  послове  и  комуналну  
полицију  Општинске  управе  Општине  Фоча  

 
Уводно образложење о Приједлогу одлуке дао је Бранимир Радовић, 

секретар Скупштине. 
Он је подсјетио да је на претходној сједници Скупштина извршила 

именовање вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове и 
комуналну полицију до именовања на ову позицију у поступку јавне конкуренције, у 
складу са законом, па је потребно донијету одлуку о распросвању јавног конкурса. 

Приједлог одлуке садржи све елементе који су потребни за њену реализацију, 
а односе се на објављивање јавног конкурса, рад комисије за избор, предлагање 
кандидата, именовање, као и опште и посебне услове, који су предвиђени законом и 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 
Општинској управи Општине Фоча. 

Он је подсјетио да је Приједлог одлуке претходно разматрала Комисија за 
статутарна питања и прописе, на који није било примједби, о чему је Скупштини 
доставила свој извјештај. 

 
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.  
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Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 
једногласно („за“ је гласало 15 одборника), донијела  
 

О д л у к у 
о  расписивању  јавног  конкурса  за  избор  и  именовање  начелника  

Одјељења  за  инспекцијске  послове  и  комуналну  полицију   
Општинске  управе  Општине  Фоча. 

 
 
АД – 15.   Приједлог  одлуке  о  оснивању  Пословне  јединице  Апотека 

„Фоча  2“  Фоча  
 
Уводно образложење о Приједлогу одлуке дао је Бранимир Радовић, 

секретар Скупштине. 
Он је истакао да Јавна здравствена установа „Апотека Фоча“ Фоча има у свом 

саставу више апотека као пословних јединица које раде у послују без својства 
правног лица, а то су: Апотека „Фоча 2“ Фоча и Апотека „Чајниче“ Чајниче. Оваква 
ситуација постојала је и у вријеме када је Апотека Фоча, као здравствена установа, 
усклађивала своју организацију са Законом о систему јавних служби, 2009. године, 
када је уписана у судски регистар као јавна здравствена установа, чији је оснивач 
Општина Фоча, као јединица локалне самоуправе.  

Наведене апотеке, као пословне јединице, су подлијегале обавезној контроли 
и надзору од ресорног министарства и других контролних и инспекцијских органа у 
вези испуњавања услова за обављање апотекарске дјелатности у погледу пословних 
просторија, стручног кадра и опреме, о чему су контролни органи доносили 
одговарајућа рјешења. Посљедњи пут ресорно министарство је у току 2021. године 
донијело појединачна рјешења о испуњавању услова ових пословних јединица за 
обављање апотекарске дјелатности. 

Ове пословне јединице никада нису биле уписане у судски регистар, тако да 
је републичка инспекција затражила да се оне упишу у судски регистар, за шта су 
одређени кратки рокови, условљени омогућавањем даљег обављања апотекарске 
дјелатности. В.д. директор Апотеке и Управни одбор су предузели активности по 
налогу инспекције ради уписа ове двије пословне јединице у судски регистар, о чему 
су, у оквиру своје надлежности, донијели одговарајуће одлуке, па је поднијет 
приједлог за упис пословних јединица у судски регистар.  

У поступку одлучивања о овом приједлогу, надлежни регистарски Окружни 
привредни суд у Требињу је донио закључак који садржи налог да одлуке о 
оснивању пословних јединица, као и именовању њихових руководилаца донесе 
Скупштина Општине Фоча, у име Општине Фоча, као оснивача Јавне здравствене 
установе, уз подсјећање да је предметни закључак достављен одборницима као 
прилог радних материјала.  

Иако би о овом закључку регистарског суда правници могли полемисати, он 
је констатовао да Скупштина у овом тренутку нема други задатак осим да поступи 
по закључку суда и, са своје стране, уради све што може да би се окончао поступак 
уписа пословних јединица у судски регистар, који условљава даљи рад и пословање 
ових пословних јединица. 

Он је образложио да је Приједлог одлуке рађен у складу са елементима који 
су утврђени у члану 12. Закона о систему јавних служби, као и да је садржај ових 
одлука веома сличан тако да се све наведено односи и на Приједлог одлуке из тачке 
16. дневног реда. 

Он је, због сродности и везаности материје, напоменуо да је питање посебних 
услова за обављање послова руководиоца пословне јединице регулисано Законом о 
апотекарској дјелатности, у којем је предвиђено да посао руководиоца може да 
обавља магистар фармације.  
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Он је образложио да је приједлог за именовање руководилаца ове двије 
пословне јединице, за тачке 17. и 18. дневног реда, утврдила Комисија за избор и 
именовање, у сарадњи са ЈЗУ „Апотека Фоча“, што је образложено у Извјештају ове 
комисије, који је достављен одборницима.  

 
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 15 одборника), донијела  
 

О д л у к у 
о  оснивању  Пословне  јединице  Апотека „Фоча  2“  Фоча. 

 
 
АД – 16.  Приједлог  одлуке  о  оснивању  Пословне  јединице  Апотека  

„Чајниче“  Чајниче 
 
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 15 одборника), донијела  
 

О д л у к у 
о  оснивању  Пословне  јединице  Апотека  „Чајниче“  Чајниче. 

 
 
АД – 17.   Избор  и  именовање  руководиоца  Пословне  јединице  

Апотека  „Фоча  2“  Фоча 
 
Предсједник Скупштине Срђан Драшковић је отворио расправу о 

приједлогу Комисије за избор и имановање. 
Он је констатовао да је у свом Извјештају Комисија за избор и именовање 

предложила да се за руководиоца Пословне јединице Апотека „Фоча 2“ Фоча 
именује Снежана Малиш, магистар фармације. 

 
Није било пријављених за дискусију. 
 
Предсједник Скупштине је позвао одборнике да се изјасне о приједлогу за 

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

једногласно („за“ је гласало 15 одборника), донијела  
 
 
 



47 
 

Р је ш е њ е 
СНЕЖАНА  МАЛИШ, магистар фармације, именује се за руководиоца 

Пословне јединице Апотека „Фоча 2“ Фоча, која ради и послује у саставу Јавне 
здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча.     

Именовано лице је одговорно за стручни рад у Пословној јединици, а своју 
дужност обавља у складу са законом и Статутом Јавне здравствене установе 
„Апотека Фоча“ Фоча, која се уписује у судски регистар. 

 
 
АД – 18.   Избор  и  именовање  руководиоца  Пословне  јединице  

Апотека  „Чајниче“  Чајниче  
 
Предсједник Скупштине је отворио расправу о приједлогу Комисије за избор 

и имановање. 
Он је констатовао да је у свом Извјештају Комисија за избор и именовање 

предложила да се за руководиоца Пословне јединице Апотека „Чајниче“ Чајниче 
именује Горанка Митровић, магистар фармације. 

 
Није било пријављених за дискусију. 
 
Предсједник Скупштине је позвао одборнике да се изјасне о приједлогу за 

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

једногласно („за“ је гласало 15 одборника), донијела  
 

Р је ш е њ е 
ГОРАНКА  МИТРОВИЋ, магистар фармације, именује се за руководиоца 

Пословне јединице Апотека „Чајниче“ Чајниче, која ради и послује у саставу Јавне 
здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча.     

Именовано лице је одговорно за стручни рад у Пословној јединици, а своју 
дужност обавља у складу са законом и Статутом Јавне здравствене установе 
„Апотека Фоча“ Фоча, која се уписује у судски регистар. 

 
 
АД – 19.   Разрјешење  и  избор  и  именовање  директора  Јавне  

здравствене  установе  „Апотека  Фоча“  Фоча:  
1)  Разрјешење вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе 

„Апотека Фоча“ Фоча по основу истека мандата,  
2)  Избор и именовање директора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ 

Фоча  
 
Предсједник Скупштине Срђан Драшковић је констатовао да је Комисија за 

избор и именовање у свом Извјештају дала приједлог да се Иван Видојевић 
разријеши дужности вршиоца дужности директора ЈЗУ „Апотека Фоча“ Фоча по 
основу истека мандата. 

Конкурсна Комисија за избор је у својој Ранг листи кандидата предложила да 
се за директора ове јавне установе именује Горанка Митровић, дипломирани 
фармацеут са лиценцом магистра фармације, као једини кандидат.  

Он је подсјетио да је за предложено именовање своју сагласност дало и 
Министарство здравља и социјалне заштите РС, које је достављено одборницима у 
прилогу радних материјала. 

Он је отворио расправу о достављеним приједлозима за разрјешење и 
именовање.  
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За дискусију није било пријављених.  
 
Предсједник Скупштине је позвао одборнике да се изјасне о приједлозима. 
Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча 

донијела сљедећа  
 

Р ј е ш е њ а  
 
1)  ИВАН  ВИДОЈЕВИЋ, доктор стоматологије ВСС, разрјешава се дужности 

вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча. 
Разрјешење се врши по основу истека мандата. 
Ово рјешење је донијето једногласно („за“ је гласало 15 одборника). 

  
 2)  ГОРАНКА  МИТРОВИЋ, дипломирани фармацеут са лиценцом магистра 

фармације, именује се за директора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ 
Фоча.    

Ово рјешење је донијето једногласно („за“ је гласало 15 одборника). 
 
 
АД – 20.   Разрјешење  и  избор  и  именовање  директора  Центра  за 

културу  и  информисање  Фоча: 
1) Разрјешење вршиоца дужности директора Центра за културу и 

информисање Фоча по основу истека мандата, 
2)  Избор и именовање директора Центра за културу и информисање Фоча 
 
Предсједник Скупштине Срђан Драшковић је констатовао да је Комисија за 

избор и именовање у свом Извјештају дала приједлог да се Владимир Пантовић 
разријеши дужности вршиоца дужности директора Центра за културу и 
информисање Фоча по основу истека мандата. 

Конкурсна Комисија за избор је у својој Ранг листи кандидата за позицију 
директора ове установе предложила два кандидата из јавног конкурса, од којих је 
прворангирани кандидат Славица Филиповић, професор српске књижевности и 
језика. 

Он је отворио расправу о достављеним приједлозима за разрјешење и 
именовање.  

 
За дискусију није било пријављених.   
 
Предсједник Скупштине је позвао одборнике да се изјасне о приједлозима. 
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 вршиоца дужности директора Центра за културу и 
информисање Фоча.  

Разрјешење се врши по основу истека мандата. 
Ово рјешење је донијето једногласно („за“ је гласало 15 одборника). 
 
2)  СЛАВИЦА  ФИЛИПОВИЋ, професор српске књижевности и језика, 

именује се за директора Центра за културу и информисање Фоча.    
Ово рјешење је донијето једногласно („за“ је гласало 15 одборника). 
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АД – 21.   Разрјешење  и  избор  и  именовање  директора  Јавне  установе  
Центар  за  социјални  рад  Фоча: 

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

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

 
Предсједник Скупштине Срђан  Драшковић је констатовао да је Комисија за 

избор и именовање у свом Извјештају дала приједлог да се Снежана Голијанин 
разријеши дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Центар за 
социјални рад Фоча по основу истека мандата. 

Конкурсна Комисија за избор је у својој Ранг листи кандидата предложила да 
се за директора ове јавне установе именује Снежана Голијанин, професор специјалне 
едукације и рехабилитације, као једини кандидат.  

Он је подсјетио да је за предложено именовање своју сагласност дало и 
Министарство здравља и социјалне заштите РС, које је достављено одборницима у 
прилогу радних материјала. 

Он је отворио расправу о достављеним приједлозима за разрјешење и 
именовање.  

 
За дискусију није било пријављених.  
 
Предсједник Скупштине је позвао одборнике да се изјасне о приједлозима. 
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 вршиоца дужности директора Јавне 
установе Центар за социјални рад Фоча.  

Разрјешење се врши по основу истека мандата.  
 
Ово рјешење је донијето једногласно („за“ је гласало 14 одборника). 
Одборница Снежана Голијанин се, због сукоба интереса, није изјашњавала у 

поступку гласања. 
 
2) СНЕЖАНА ГОЛИЈАНИН, професор специјалне едукације и 

рехабилитације, именује се за директора Јавне установе Центар за социјални рад 
Фоча.    

 
Ово рјешење је донијето једногласно („за“ је гласало 14 одборника). 
Одборница Снежана Голијанин се, због сукоба интереса, није изјашњавала у 

поступку гласања. 
 
 
АД – 22.  Разрјешење  и  избор  и  именовање  директора  Јавне  установе 

Музеј  „Стара  Херцеговина“  Фоча:   
1) Разрјешење вршиоца дужности директора Јавне установе Музеј „Стара 

Херцеговина“ Фоча по основу оставке,  
2)  Избор и именовање директора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ 

Фоча  
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Предсједник Скупштине Срђан  Драшковић је констатовао да је Комисија за 
избор и именовање у свом Извјештају дала приједлог да се Бранка Ковачевић 
разријеши дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Музеј „Стара 
Херцеговина“ Фоча по основу писане оставке. 

Конкурсна Комисија за избор је у својој Ранг листи кандидата за позицију 
директора ове установе предложила два кандидата из јавног конкурса, од којих је 
прворангирани кандидат Душанка Станковић, професор општенародне одбране.  

Он је отворио расправу о достављеним приједлозима за разрјешење и 
именовање.  

 
За дискусију није било пријављених.  
 
Предсједник Скупштине је позвао одборнике да се изјасне о приједлозима. 
Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча 

донијела сљедећа  
 

Р ј е ш е њ а  
 
1)  БРАНКА  КОВАЧЕВИЋ, дипломирани правник ВСС, разрјешава се 

дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ 
Фоча.  

Разрјешење се врши по основу писане оставке. 
Ово рјешење је донијето једногласно („за“ је гласало 15 одборника). 
 
2)  ДУШАНКА  СТАНКОВИЋ, професор општенародне одбране ВСС, 

именује се за директора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча. 
Ово рјешење је донијето једногласно („за“ је гласало 15 одборника).  
 
 
АД – 23.  Разрјешење  и  избор  и  именовање  директора  Јавне  установе  

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

„Чика Јова Змај“ Фоча по основу истека мандата,   
2)  Избор и именовање директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова 

Змај“ Фоча  
 
Предсједник Скупштине Срђан  Драшковић је констатовао да је Комисија за 

избор и именовање у свом Извјештају дала приједлог да се Слађана Владичић 
разријеши дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечији вртић 
„Чика Јова Змај“ Фоча по основу истека мандата. 

Конкурсна Комисија за избор је у својој Ранг листи кандидата предложила да 
се за директора ове јавне установе именује Слађана Владичић, професор разредне 
наставе, као једини кандидат.  

Он је отворио расправу о достављеним приједлозима за разрјешење и 
именовање.  

 
За дискусију није било пријављених.  
 
Предсједник Скупштине је позвао одборнике да се изјасне о приједлозима. 
Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча 

донијела сљедећа  
 

Р ј е ш е њ а  
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1)  СЛАЂАНА  ВЛАДИЧИЋ, професор разредне наставе ВСС, разрјешава се 
дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова 
Змај“ Фоча.  

Разрјешење се врши по основу истека мандата. 
Ово рјешење је донијето једногласно („за“ је гласало 15 одборника). 
 
2)  СЛАЂАНА  ВЛАДИЧИЋ, професор разредне наставе ВСС, именује се за 

директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча.     
Ово рјешење је донијето једногласно („за“ је гласало 15 одборника). 
 
 
АД – 24.   Разрјешење  вршилаца  дужности  чланова  и  избор  и  

именовање  чланова  Управног  одбора  Јавне  установе  Туристичка  
организација  Општине  Фоча: 

1) Разрјешење вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе 
Туристичка организација Општине Фоча по основу истека мандата, 

2)  Избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка 
организација Општине Фоча  

 
Предсједник Скупштине Срђан  Драшковић је констатовао да је Комисија за 

избор и именовање у свом Извјештају дала приједлог да се разријеше вршиоци 
дужности чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка организација 
Општине Фоча, у саставу: Владимир Кулић, Марина Достић и Раденко Лазовић, по 
основу истека мандата. 

Конкурсна Комисија за избор је утврдила Ранг листу кандидата из јавног 
конкурса, на основу које је Начелник Општине Фоча утврдио Приједлог за избор и 
именовање чланова Управног одбора јавних установа чији је оснивач Општина 
Фоча, у којем су за именовање чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка 
организација Општине Фоча предложени: Раденко Лазовић, Слободанка Марковић и 
Оливера Стојковић. 

Он је отворио расправу о достављеним приједлозима за разрјешење и 
именовање.   

За дискусију није било пријављених.  
 
Предсједник Скупштине је позвао одборнике да се изјасне о приједлозима. 
Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча 

донијела сљедећа  
 

Р ј е ш е њ а  
 
1)  Разрјешују се дужности вршиоци дужности чланова Управног одбора 

Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча:  
-  ВЛАДИМИР  КУЛИЋ, дипломирани правник, 
-  БРАНА  СТАНКОВИЋ, дипломирани правник,  
-  РАДЕНКО  ЛАЗОВИЋ, дипломирани економиста. 
Разрјешење се врши по основу истека трајања мандата. 
Ово рјешење је донијето једногласно („за“ је гласало 15 одборника). 
 
2)  Именују се чланови Управног одбора Јавне установе Туристичка 

организација Општине Фоча у саставу: 
-  РАДЕНКО  ЛАЗОВИЋ,  
-  СЛОБОДАНКА  МАРКОВИЋ,  
-  ОЛИВЕРА  СТОЈКОВИЋ.   
Ово рјешење је донијето једногласно („за“ је гласало 15 одборника). 
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АД – 25.   Разрјешење  вршилаца  дужности  чланова  и  избор  и  
именовање  чланова  Управног  одбора  Јавне  установе  Музеј  „Стара  
Херцеговина“  Фоча:   

1) Разрјешење вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе 
Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча по основу истека мандата, 

2)  Избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Музеј „Стара 
Херцеговина“ Фоча  

 
Предсједник Скупштине Срђан  Драшковић је констатовао да је Комисија за 

избор и именовање у свом Извјештају дала приједлог да се разријеше вршиоци 
дужности чланова Управног одбора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ 
Фоча, у саставу: Ђорђе Вуковић, Марина Достић и Радош Радовић, по основу истека 
мандата. 

Конкурсна Комисија за избор је утврдила Ранг листу кандидата из јавног 
конкурса, на основу које је Начелник Општине Фоча утврдио Приједлог за избор и 
именовање чланова Управног одбора јавних установа чији је оснивач Општина 
Фоча, у којем су за именовање чланова Управног одбора Јавне установе Музеј 
„Стара Херцеговина“ Фоча предложени: Горан Милић, Милан Тривун и Милош 
Радовић. 

Он је отворио расправу о достављеним приједлозима за разрјешење и 
именовање.   

 
За дискусију није било пријављених.  
 
Предсједник Скупштине је позвао одборнике да се изјасне о приједлозима. 
Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча 

донијела сљедећа  
 

Р ј е ш е њ а  
 
1)  Разрјешују се дужности вршиоци дужности чланова Управног одбора 

Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча:  
-  ЂОРЂЕ  ВУКОВИЋ, професор географије, 
-  МАРИНА  ДОСТИЋ, професор историје, 
-  РАДОШ  РАДОВИЋ, професор хемије.  
Разрјешење се врши по основу истека трајања мандата. 
Ово рјешење је донијето једногласно („за“ је гласало 15 одборника). 
 
2)  Именују се чланови Управног одбора Јавне установе Музеј „Стара 

Херцеговина“ Фоча у саставу: 
-  ГОРАН  МИЛИЋ, 
-  МИЛАН  ТРИВУН, 
-  МИЛОШ  РАДОВИЋ. 
Ово рјешење је донијето једногласно („за“ је гласало 15 одборника). 
 
 
АД – 26.   Информација  о  стању  рјешавања  управних  предмета  у  

2021.  години  
 
Предсједник Скупштине Срђан Драшковић је отворио расправу о 

Информацији. 
 
За дискусију није било пријављених. 
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Предсједник Скупштине је констатовао да је Скупштина Општине Фоча 
упозната са Информацијом о стању рјешавања управних предмета у 2021. години. 

 
 
АД – 27.  Информација  о  положају  расељених  лица,  повратника  и  

корисника  алтернативног  смјештаја  на  подручју  општине  Фоча 
 
Предсједник 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 положају расељених лица, повратника и корисника 
алтернативног смјештаја на подручју општине Фоча. 

 
 
АД – 28.   Одговори  на  одборничка  питања  
 
Одговоре на постављена одборничка питања коментарисали су одборници: 

Дејан Павловић, потпредсједник Скупштине и Милош Милић. 
 
Дејан  Павловић је истакао да је одборник Миомир Бојат у његово име 

поставио два одборничка питања, па је питао ко је на постављена питања одговарао 
везано за МЗ Миљевина и санацију пута: Коса – Бјелајићи, гдје је у одговору речено 
да МЗ Миљевина у свом захтјеву приоритетета за 2022. годину није навела 
приоритет радова на санацији пута: Коса – Бјелајићи, посебно локалитет Поткоп.  

Он је образложио да је овај пут у врло лошем стању, којим се не може проћи 
ни на коњу, а пут води према објекту „Фоледа“, гдје ће бити камп за кинеске 
раднике, па и то треба имати у виду. 

 
Милош  Милић је обазложио да су на путу: Коса – Бјелајићи рупе биле 

дубине и по 50 cm, тако да ниједно мало ауто није могло проћи овим путем, а да му 
не отпадне неки дио, па је апеловао да се изврши санација овог пута. 

 
 
АД – 29.   Одборничка  питања  

  
Одборничка питања поставила је одборница Татјана  Шифорија. 
Она је у писаној форми поставила три одборничка питања. 
 
1.  Група грађана из МЗ Брод, насеље Трноваче, моли да се асфалтира 

приступни пут на Трновачама који се налази изнад ресторана „Баварија“, а води 
кућама породица: Милановић, Јанковић, Паприца, Ћосовић и Ђуровић.  

Они питају када се планира вршити асфалтирање овог пута, уз напомену да је 
захтјев за асфалтирање овог пута предат у Мјесну заједницу. 

 
2.  Група грађана из МЗ Брод, насеље Трноваче, моли да се изгради пјешачка 

стаза на релацији: Трноваче – Брод, јер је, због непостојања ове пјешачке стазе, 
угрожена безбједност грађана који се крећу тим правцем, а највећи проблем је за 
безбједност дјеце која свакодневно користе тај дио пута за одлазак у школу. 

Они питају када се планира вршити изградња ове пјешачке стазе. 
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3. Група грађана из МЗ Рјечица, насеље Шуковац, моли да се изврши 
асфалтирање дијела пута и насипање остатка пута (пут око два километра, барем да 
се асфалтира дио пута), у Шуковцу, на релацији: Рампа – Давидовића кућа, до краја 
насеља, који је у врло лошем стању и њиме се тешко одвија саобраћај. 

Мјештани би урадили раскресивање у дужини предметне дионице и питају 
када се може очекивати насипање и асфалтирање наведеног пута.  

 
 
АД – 30.   Иницијативе  одборника  
 
Иницијативе су дали одборници: Драгослав Станојевић и Милош Милић 

  
Драгослав  Станојевић је дао иницијативу да се за објекат основне школе у 

Годијену покуша наћи неки инвеститор који би објекат ове школе ставио у 
функцију, како она не би даље пропадала.  

 
Милош  Милић је дао иницијативу да се код Дома здравља, у Фочи, уради 

спомен клупа или нешто друго које би било обиљежје за доктора Небојшу Чанчара, 
радника ове установе, који је преминуо у пандемији вируса корона. 

 
 
АД – 31.   Текућа  питања  
 
Предсједник Скупштине Срђан  Драшковић је скренуо пажњу одборницима 

да им је у скупштинском материјалу достављен Позив за достављање приједлога за 
додјелу награда и признања за 2022. годину, уз апел на све политичке и друге 
субјекте општине Фоча да узму учешће у вези са предлагањем кандидата за награде 
и признања Општине Фоча. 

 
Милош Милић је позвао грађане општине Фоча који имају право гласа у 

Републици Србији да изађу на изборе и дају свој глас на изборима у Србији, који ће 
се одржати 3. априла 2022. године. 

 
 
Сједница Скупштине је завршена у 19.37 часова.  

 
 
 
 
 
    ЗАПИСНИК                                   СЕКРЕТАР                                   ПРЕДСЈЕДНИК 
       ВОДИЛА                                  СКУПШТИНЕ                                 СКУПШТИНЕ          
Милена  Вуковић                        Бранимир  Радовић                           Срђан  Драшковић  
 
 
 
 
 
 
  


