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            СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ФОЧА  

   

  

Предмет: Одговори на  одборничка питања.      
   

Достављамо одговоре на одборничка питања постављена на Петнаестој 
редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је одржана 22.  јула 2022. Године. 
 

 

Крсто  Ивановић  

Он је, у име грађана насеља Лазарево, насеље Крвавац, истакао захтјев: 
-  да се већ постојећи рефлектори за освјетљење спортских терена прикључе 

на мрежу и пусте у рад, уз напомену да је довољно да ти рефлектори раде неколико 
сати,  

- да се, уколико за то постоје могућности, обезбиједе справе за дјецу из овог 
насеља.  

 

Одговор : 
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове 

 

  -Постојећи рефлектори ће бити пуштени у рад чим се изврши поправка истих. 

   -У усвојеном Програму уређења грађевинског земљишта за 2022 годину средства 
за ове радове нису предвиђена, а Одјељење за просторно уређење, стамбено-

комуналне послове ће Програмом за 2023 годину планирати средства за реализацију 
Вашег приједлога. 

 

Татјана  Шифорија  
Она је, у име грађана из Улице Петра Бојовића, а у вези са уређењем јавне 

површине у овој улици, истакла да је дио простора око Удружења грађана „Трачак 
наде“ Фоча уређен и поплочан, али није уређен дио гдје се налазе нотарска и 
адвокатска канцеларија, па је, уз молбу да се настави уређење ове јавне површине, 
питала: 

Када ће се поплочати преостали дио Улице Петра Бојовића? 

 

Одговор : 
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове 

 

У току су активности на наставку радова на уређењу наведене површине и у 
наредном периоду се очекује завршетак планираних радова. 

 

 

 

 

 



 
 

Огњен  Бодирога је поставио четири питања.  
 

1.  Колико би износили процијењени трошкови конзервирања – затварања 
депоније, која се још увијек користи, а којој је, поред свих преправки и проширења 
капацитета, истекао рок? 

 

Одговор : 
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове 

 

Депонија санитарног отпада „Бабин Поток“ је у употреби и на њој се врши 
одлагање отпада према Стручном мишљењу представника Грађевинског факултета у 
Сарајеву. Обзиром да је објекат и даље у употреби нису вршене процјене трошкова 
конзервирања, односно затварања депоније.  

 

2.  Зашто није организован концерт који се већ традиционално организује на 
Дан Општине, како због Дана Општине, тако и због матураната и студената који у 
том периоду бораве у нашем граду? 

 

Одговор : 
Начелник Општине  
У складу са програмом и буџетом који доноси начелник Општине се уклађују 

и организују културне активности током цијеле године .План је да имамо културних 
дешавања у току читаве године (Зима у Фочи, Љето у Фочи).С обзиром да је мај 
мјесец  припрема за пријемне испите, крај школске године, преидспитни рокови, 
одређени догађаји су  помјерени  за љетни период. 
 

 

3.  У којем проценту је наплата услуга водоснабдијевања успјешна и колики 
је дуг грађана, а колики институција према ПВиК „Извор“?  

Која су предузећа највећи дужници према ПВиК „Извор“ и колика су њихова 
дуговања? 

 

Одговор : ПВиК „Извор“ а.д Фоча 

 

На петој редовној сједници Скупштине Општине Фоча одржаној дана 29.04.2022. 

године била је информација о пословању ПВиК „Извор“ у којем су предочена 
дуговања како за правна тако и физичка лица. В.Д. Директора је тада одговорио на 
ова постављена питања.Правна лица у периоду последњих пет година редовно 
измирују своје обавезе према  ПВиК „Извор“. 

 

4.  Грађани питају зашто се стало са прањем улица и зашто се никад није 
вршило прање Улице Петра Кочића? 

 

Одговор : 
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове 

 

 У нередном периоду,  а нарочито прије почетка зимске сезоне, извршиће се 
прање улица  а размотриће се и могућност да се третирају улице које претходно нису 
ушле у приоритет. 
 

Мирослав  Матовић  
Он је, у име групе грађана из Гоњег Поља 2, поставио питање:  



 
 

Када ће се одрадити дионица тротоара од зграде Скупштине Општине до Улице 
Војводе Путника, јер на овој дионици пута обично долази до тјелесних повреда 
грађана? 

 

Одговор : 
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове 

 

Уз саобраћајницу у Улици Николе Пашића која иде од зграде  Скупштине Фоча до 
насеља Војводе Путника постоје тротоари који су у задовољавајућем стању. 

 

Душан  Бодирога је поставио два одборничка питања.  
 

1. Шта је са реализацијом пројекта партиципативног буџетирања и докле се 
стигло? 

 

Одговор : 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности  
 

Кроз пројекат партиципативног буџетирања између ИОМ-а и Општине Фоча 
на основу гласања грађана наше Општине изабрана су три пројекта : 
- Поправка ограде гробља у МЗ Цапе-Устиколина пројекат који је реализован у 
потпуности –пројекат је финасирао ИОМ у потпуности. 
- Пројекат „Здрава Општина“ -Удружења дијабетичара Фоча пројекат који је 
релизован и завршен у потпуности  
- Санација фасаде Заједнице етажних власника, улица Крајишка бр.18,Фоча, 

реализација пројекта је у току. 
 

1. Зашто се не косе површине испод Студентског дома и помоћног терена 
Фудбалског клуба „Сутјеска“? 

 

Одговор : 
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове 

 

Све јавне површине у граду у току љетњег периoда се косе и одржавају а то је 
предвиђено Програмом а по динамици уређења и одржавања јавних зелених 
површина. На пословим одржавања ради КП „Комуналац“ а.д. Фоча и Радни вод 
Општине Фоча. 
 

Мирослав  Авдаловић  
Он је, у име једног броја грађана, замолио да се плато између зграде „Лепа 

Брена“ и нових зграда у Принциповој улици очисти макар једном у 15 дана.  
 

Одговор : 
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове 

 

Програмом коришћења средстава заједничке комуналне потрошње за 2022 

годину чишћење Принципове улице је планирано једном мјесечно.Размотрићемо 
могућност да се убудуће горе наведено насеље и улица чисти и два пута мјесечно 
ако то прилике дозвољавају. 
 

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


