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СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ФОЧА   

  

  

 

Предмет: Одговори на  одборничка питања.      
   

Достављамо одговоре на одборничка питања постављена на Деветој редовној 
сједници Скупштине Општине Фоча, која је одржана 07.  јуна 2022. године 

 

 

Милорад  Костић  

Он је поставио питање у име групе грађана старосједилаца из села Јошаница, 

које гласи: 
Може ли се средити пут од гробља у Јошаници ка Цвилину, који је дужине 

око 300 – 400 метара, на којем би требало мало искрпити рупе и насути пут, што није 
велика инвестиција?  

У образложењу питања је наведено да је пут прометан и мјештанима би то 
много значило, а граничи се са федералним појасом? 

 

Одговор: 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове 

У приоритетима Мјесне заједнице Јошаница за 2022.годину није наведен 
захтјев за  санацију пута Јошаница –Цвилин.Програмом уређења грађевинског 
земљишта за2022.годину издвојена су средства за санацију ударних рупа на 
локалном путу Болница–Јошаница , и санацији пута према селу Мијаковићи. 

У овој Мјесној заједници изведени су радови на асфалтирању дијела 
макадамског путаЈошаница до спомен цркве Светих Ћирила и Методија у горњој 
Јошаници.у дужини од 3,0 км гдје су новчана средства обезбјеђена од Владе 
Републике Српске.Представници Одјељења за просторно уређење стамбено 
комуналне послове ће изаћи на терен ,сачинити записник о стању дионице пута 
Јошаница-Цвилин и исти доставити Начелнику Одјељења. 

 

Огњен  Бодирога је поставио шест одборничких питања.  
 

1. Када ће се ријешити стамбени смјештај Крсман Вукашина, који је отац 

погинулог борца и Јефтовић Милице, која је из породице ратног војног инвалида, а 
којима је кућа изгорјела 14. 4. 2021. године? 

 

О д г о в о р: 
Одјељење за општу управу 

Монтажне куће су користили Крсман Вукашин, отац погинулог борца, чија је 
кућа изгорела у рату и Јефтовић Милица супруга умрлог Јефтовић Обрада РВИ I 
категорије 100% инвалидности. Темељи изгорелих монтажних кућа су очишћени.  



 
 

Општина Фоча је у сарадњи са Министарством обезбиједила привремени 
смјештај за породице којима су изгореле куће на начин да је Крсман Вукашин 
смјештен у стану у Миљевини који је у његовом власништву, или члана његовог 
домаћинства, који није уписан на његово име у јавним евиденцијама и да је Јефтовић 
Милица смјешетена у општински стан у Миљевини. 

У више наврата Општина Фоча се писменим путем обратила Министарству 
рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске да се изврши обнова 
изгорјелих стамбених јединица. 

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске и 
Општина Фоча су се усагласили да ће изградњу изгорјелих стамбених објеката  
извршити солидарно,  на начин да ће  Министарство рада и борачко-инвалидске 
заштите Републике Српске учествовати са 50.000,00 КМ у изградњи изгорјелих 
стамбених објеката, док ће преостали износ објезбједити Општина Фоча. 

 

2.  Ко је радио вјештачење и процјену тржишне вриједности земљишта у 
Улици Краља Петра Првог Карађорђевића, које је било предмет скупштинског 
засједања на Четрнаестој редовној сједници ради рјешавања имовинско - правних 
односа? 

 

Одговор: 
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове 

Процјену вриједности земљишта означеног као к.ч. 1670 и к.ч. 4098/2 које се 
налази у Улици Краља Петра Првог Карађорђевића и к.ч. 1671/2 које се налази у 
Шантићевој улици у Фочи о којој се расправљало на Четрнаестој редовној сједници 
Скупштине Општине Фоча, урадио је судски вјештак грађевинске струке Нешковић 
Мирослав дипл.инг.грађ. (рјешење број: 08.040/704-174/10) из Вишеграда. 

 Процјена је урађена у мају 2022. године.  
 

3. Да ли је начелница Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 
Оливера Елез, приликом ступања на руководеће мјесто службеника у Општинској 
управи Општине Фоча Начелнику Општине поднијела захтјев за додатне активности 

(обављање вјештачења, као вјештак грађевинске струке) и да ли је Начелник 
Општине о томе одлучио рјешењем, што је све прописано чланом 46. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе? 

 

Одговор:  
Одјељење за општу управу  

Оливера Елез је стални судски вјештак грађевинске струке која за обављење 
послова вјештачења посједује одобрење – лиценцу издату у складу са важећим 
Законом о судским вјештацима, што значи да није ни у обавези да за обављење тих 
„додатних активности“ подноси захтјев начелнику општине да јој он накнадно, 
додатним рјешењем, одобри те активности на начин прописан  чланом 46. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе. Поред 
тога што посједује одговарајућу лиценцу за сваки конкретан предмет вјештачења, по 
приједлогу странака, именује је суд рјешењем, у којем одређује обим и предмет 
вјештачења. 

 

4. Да ли је начелница Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 

Општинске управе Општине Фоча, Оливера Елез, оснивач и члан органа политичке 
странке, оснивач и власник привредног друштва „Симинг трејд“ д.о.о. Фоча и да ли 
има 40 година стажа осигурања? 

 

 



 
 

Одговор: 
Одјељење за општу управу 

Начелница Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Општинске 
управе Општине Фоча:  

-  Оливера Елез је заледила све функције у странци, почев од 28.12.2020. 
године на вријеме трајања мандата начелника Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности Општине Фоча, што се види из акта од 28.12.2020. године сачињен од 
стране Оливере Елез упућен политичкој партији НДП и потврде Народног 
демократског покрета, Бања Лука,  о статусу у НДП-у број: 27/1-1 од 24.05.2022. 
године, 

-  Оливера Елез није оснивач нити власник привредног друштва „Симинг 
Траде“ д.о.о. Фоча, што се види из акта о усклађивању општих акта друштва ДОО 
„Симинг Траде“, број ОПУ 605/2011 од 01.06.2011. године и Рјешења о наслеђивању 
Основног суда у Фочи број: 94 0 0 013488 11 О од 05.10.2011. године, из којих се 
види да је Славко Елез био једини оснивач привредног друштва и обављао функцију 
директора, а да је за његовог замјеника именован Младен Елез, док је на основу 
рјешења о наслеђивању наслиједила дио друштва од 25%, што значи да није власник 
(1/1), ни већински власник ( више од 50%), 

-  Оливера Елез нема 40 година стажа осигурања, што се види из увида у 
матичну евиденцију именоване и Увјерење ПИО Републике Српске број 9030/96-1.1-

1813.101-330/22  од 02.02.2022. године из ког се види да именована има 36 година и 
11 мјесеци стажа осигурања. 

 

5.  Ког дана је тачно постављен видеонадзор у сали гдје се одржавају 
скупштинска засједања и да ли је приликом постављања видеонадзора испоштована 
комплетна процедура прописана релевантним законским одредбама? 

 

Одговор: 
Центар за културу и информисање Фоча 

Видеонадзор је постављен у сали гдје се одржавају сједнице Скупштине дана 
22. априла 2022. године.  

Видеонадзор је постављен на основу усаглашених ставова органа Општине 
Фоча и органа Центра за културу и информисање Фоча, о чему је донијет и 

одговарајући Правилник о кориштењу видеонадзора у Центру за културу и 
информисање Фоча.  

 

6.  Да ли је директор Центра за културу и информисање Славица Филиповић 

постављена у складу са критеријумима који су били прописани јавним огласом и да 
ли је формално - правно испоштовала прописане услове који су тражени? 

 

Одговор: 
Одјељење за општу управу 
Конкурсна комисија која је проводила поступак избора директор Центра за 

културу и информисање утврдила је да кандидат Филиповић Славица испуњава све 
потребне услове тражене јавним огласом о чему постоје записници који су 
достављени одборницима. 

 

Милош  Милић  
Он је поставио питање у име грађана из центра града, које гласи: 
Какве су и да ли су опасне антене које се налазе на небодеру у улици 

Крајишких бригада? 

 

 



 
 

Одговор: 
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове 

На небодеру у Крајишкој улици налазе се телекомуникациони предајници 
М:тел А.Д Бања Лука и БХ Tелеком за које je прије поствљања на ову локацију 
прибављена сва потребна документацaија као и одобрење Министарства здравља и 
социјалне заштите Републике Српске о употреби истих. 

 

Татјана  Шифорија је поставила два одборничка питања.  
 

1.  Група грађана из МЗ Доње Поље, Улица Студенска број 46, моли да се 
ријеши проблем банкине и огледала на локацији Шанац. 

У образложењу питања је наведено да је код куће Филиповића, према 

Драгошевинама, у мјесту Шанац неопходно поставити банкину и огледало да би се 
саобраћај несметано одвијао, па мјештани који користе наведену дионицу пута 
питају када се наведено планира поставити. 

 

Одговор: 
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове 

Представници одјељења за простроно уређење, стамбено-комуналне послове 
општине Фоча ће у наредном периоду изаћи на наведену локацију  и утврдити да ли 
постоји потреба за постављањем саобраћајног огледала.Уколико буде потребе  
саобраћајно огледало ће бити постављено  приликом постављања вертикалне 
саобраћајне сигнализације на подручју општине Фоча. 

Програмом утрошка средстава од шумских сортимената за 2022.годину 
планинарана су средства у износу од 7.000,00 КМ за набавку и монтажу одбојне 
ограде на подручју општине Фоча.Уколико се од стране овог Органа установи да је 
на наведеној локацији неопходно постављање одбојне ограде, иста ће се и поставити. 

 

2.  Да ли се планира у наредном периоду да се освијетли дионица пута 
Миљевина – Оцркавље?  

 

Одговор: 
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове 

У 2022 години, програмски није планирана изградња расвјете на дионици 
пута Миљевина-Оцркавље, али ће општина имати у виду изградњу исте у наредном 
периоду. 
 

 

 

 

 

Достављено: 
1.  Скупштина Општине Фоча, 
2.  Копија а/а  

 

                                               

 

 

 


