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Предмет: Информација о реализацији иницијатива одборника. 

   

   Достављамо одговоре на иницијативе одборника поднесене на тринаестој 
редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је одржана 28.априла 2022. 

године. 
 

На Тринаестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је одржана 

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

 

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

Општине Фоча да покуша да изнађе средства за асфалтирање дионице пута од 
„Раскршћа“ према њиховим кућама. 

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

 

Одговор:  

Одјељење за просторно уређене и стамбено-комуналне послове 

 

У приоритетима Мјесне заједнице Душаново за 2023.годину  потребно је  навести 

тражену дионицу пута како би се Програмом уређења грађевинског земљишта за  
2023.годину иста узела у разматрање. 
 

Драгослав  Станојевић  
Он је дао иницијативу да се формира комисија испред Одјељења за просторно 

уређење и стамбено – комуналне послове, која би обишла пут од стадиона поред 
пута у Орахову до села Баћ („до куће Милутина“), како би се та дионица пута 
санирала у сарадњи са ШГ „Маглић“, које овим путем извлачи дрвне сортименте. 

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

 

Одговор:  

Одјељење за просторно уређене и стамбено-комуналне послове 

 

Општина Фоча је издвојила новчана средства за санацију дионица пута од 
спортског игралишта који се налази поред пута у Орахову до скретања до села Баћ . 
Вриједност изведених радова је 7.000,00 КМ. Радове је изводио „Транскоп“ Фоча 



 

 

Милорад  Костић је дао три иницијативе. 
 

1.  Он је, на захтјев већег броја грађана, поднио иницијативу за изградњу 
пјешачке стазе (степеништа) у Улици Петра Кочића, насеље „Подмусала“.  

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

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

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

 

Одговор:  

Одјељење за просторно уређене и стамбено-комуналне послове 

 

Представник Одјељења за просторно уређење , стамбено комуналне послове  
ће изаћи на лице мјеста , снимити постојеће стање и по потреби урадити предмјер и 

предрачун радова како би се исти узео у разматрање за израду Програма уређења 
грађевинског земљишта за 2023.годину 

 

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

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

 

 

Одговор:  

Одјељење за просторно уређене и стамбено-комуналне послове 

 

2.   Општина Фоча је раније узела у разматрање рјешавање ове проблематике. 
Напомињемо да би  један дио трасе пролазио кроз приватну имовину, што у 
одређеној мјери представља отежавајућу околност у рјешавању проблема. 
Сугеришемо станарима нове зграде да у сарадњи са Савјетом МЗ Центар у 
наредном периоду, односно за 2023. годину, кандидују изградњу расвјете на 
предметној лакацији као један од приоритета, како би се, верификацијом 
Скупштине општине Фоча, могао наћи у Програму уређења грађевинског 
земљишта. 

 

 

 

 

 



 

 

Одговор:  

Одјељење за просторно уређене и стамбено-комуналне послове 

 

 

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

Потребно је поставити два расвјетна тијела на локацијама гдје већ постоје 

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

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

 

Одговор:  

Одјељење за просторно уређене и стамбено-комуналне послове 

 

1. Иницијатива за изградњу уличне расвјете у Улици Петра Кочића, насеље 
''Подмусала'', на захтјев великог броја грађана. Потребно је поставити два 
расвјетна тијела на локацијама гдје већ постоје стубови за електричну 
енергију : први стуб испред куће број 9, док је други стуб у дворишту куће 
број 15. У образложењу је наведено да у одређеним дијеловима наведене 
улице нема уличне расвјете, да велики број дјеце живи у овој улици и постоји 
страх грађана да се дјеца крећу неосвјетљеним дијеловима улице, уз оцјену да 
ова инвестиција не представља велики трошак. 

 

 

Огњен  Бодирога је дао четири иницијативе.  
 

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

 

Одговор:  

Одјељење за просторно уређене и стамбено-комуналне послове 

 

Аутобуско стајалиште у МЗ Мјешаја се налази у појасу магистралног пута М1 

109 (М-20). Код изградње расвјете на поменутој локацији потребно је  
испоштовати нешто сложенију законску процедуру, која обухвата, између  
осталог, сагласност ЈП Путеви РС, израду комплетне пројектне документације,  
рјешавање напајања електричном енергијом итд.Општина Фоча ће у наредном  
периоду покушати удовољити овом захтјеву с тим да ће се, поред освјетљења  
стајалишта,покушати освјетлити ширеподручје МЗ Мјешаја.  
 

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

Одговор:  

Одјељење за просторно уређене и стамбено-комуналне послове 

 

У протеклом периоду саниране су решетке на мосту 9.мај код КПЗ-а у Фочи. 
 

 



 

3.  Он је предложио да се у насељу Шуковац, у Улици Игманског марша 
санира пут, уз напомену да ту живи 15 домаћинстава и има немали број дјеце, а 
постоје и дивље депоније. 

 

Одговор:  

Одјељење за просторно уређене и стамбено-комуналне послове 

 

Дионица пута према насељу Шуковац је санирана. 

 

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

 

Одговор:  

Одјељење за просторно уређене и стамбено-комуналне послове 

 

Општина нема одлуку, па сходно томе ни обавезу да финансира или донира средства 
за ЗЕВ-ове који су регистровани посебно као правна лица и који су надлежни и 
обавезни да сами одржавају заједничке дијелове зграда. 
 

 

Милош  Милић је дао, односно поновио двије иницијативе. 
 

1. Он је предложио да се у току ове грађевинске сезоне изврши реконструкција 
и санација дијела паркиралишта у Соколској улици, тзв. Насеље сунца. 

 

Одговор:  

Одјељење за просторно уређене и стамбено-комуналне послове 

 

Програмом уређења грађевинског земљишта за 2022.годину није планирана 

реконструкција и санација дијела паркиралишта у Соколској улици, тзв.Насеље  
сунца. Представник Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне  
послове ће изаћи на терен, снимити стање, урадити предмјер и предрачун радова  
како би се исти узео у разматрање за Програме за наредну годину. 

 

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

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

 

Одговор:  

Секретар СО Фоча 

Приједлог ће обрадити скупштинско радно тијело надлежно за питања назива улица. 

 

 

Одговор:  

Одјељење за просторно уређене и стамбено-комуналне послове 

 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Одговор : 

Одјељење за Општу управу  Општине Фоча 

 

Издавање извода из матичних књига,увјерења о држављанству и увјерења  
ослободном брачном стању путем виртуелног Е матичара на интернет страници   

града-општине није заживило у Републици Српској и постоји само неки вид 
импровизације у неким градовима-општинама како би се помогло грађанима 
углавном из иностранства (путем Е матичара се запримају захтјеви,утврђује се 
идентитет странке увидом у скенирану личну карту,странка електронски плаћа 
трошкове и шаље јој се оригинал извод и увјерење путем поште, строго водећи 
рачуна о заштити личних података). Дакле, генерално у Републици Српској нема 

издавања извода из матичних књига, увјерења о држављанству и увјерења о 
слободном брачном стању путем виртуелног Е матичара на интернет страници 
града-општине.Министарство управе и локалне самоуправе Бања Лука је оставило 
градовима-ошштинама да могу самостално да уведу ову врсту услуга,у складу са 
својим могућностима. 
Одјељење за општу управу ће у оквиру техничких и других могућноси учинити све 
да се уведе и ова врста услуга али само у обиму и на начин како се то ради у малом 
броју неких градова у Републици Српској. 
Треба напоменути да су у Републици Српској матичне службе градова и општина 
увезане,тако да се у сваком граду-општини могу добити изводи и увјерења о држав-

љанству са цијеле територије  Републике Српске а заговара се и увезивање матичних 
књига на нивоу БиХ. 
 

  

  Одговори на одборничке иницијативе  поднесене на Четрнаестој редовној 
сједници Скупштине Општине Фоча, која је одржана 07. Јуна  2022. године: 

 

 



 

Огњен  Бодирога је дао двије иницијативе. 

 

1.  Он је предложио да се под хитно санира кров у Улици Петра Бојовића број 
2. који је опасан по животе становника у тој згради. 
 

Одговор:  

Одјељење за просторно уређене и стамбено-комуналне послове 

 

У усвојеном програму уређења грађевинског земљишта за 2022 годину, 
средстава за ове радове нису предвиђена, потребно је путем приједлога МЗ за 
Програм уређења грађевинског земљишта за 2023 годину планирају наведени 
радови. 
Општина ће покушати обезбједити дио дрестава и помоћи у реалзацији пројекта, 
само одржавање објеката је обавеза ЗЕВ-а. 

 

 

2. Он је предложио да се Студенској позоришној трупи подијели нека 
једнократна помоћ, јер они раде добар посао и то је добра презентација нашег града. 

Он је предложио да то буде једнократна помоћ од 1.000 КМ. 
 

Одговор:  

Одјељење за привреду ид руштвене дјелатности 

 

Општина Фоча сарађује са свим студентским организацијама и подржава њихов рад 
и њихове активности. 

 

 

Никола  Вуковић  

Он је предложио да се у Улици 9. маја ураде тротоари прилагођени за вожњу 
дјечјих колица и да се у тој улици засади дрворед. 

 

 

Одговор:  

Одјељење за просторно уређене и стамбено-комуналне послове 

 

У Улици 9.маја изведени су радови на постављању рампи уз саобраћајницу за 
потребе кориштења дјечијих колица. 
 

Милош  Милић је дао двије иницијативе. 
 

1.  Он је поновио иницијативу да се изнађе адекватна просторија за потребе 
грађана МЗ Јошаница. 

Он је образложио да иницијативу понавља на основу обраћања грађана 
Јошанице, који су му се у протеклом периоду више пута обраћали писаним путем и 
усмено. 

 

Одговор:  

Одјељење за Општу управу 

 

Скупштина Општине Фоча је донијела Олдуку на Петнаестој редовној сједници дана 

21.07.2022 године да купи непокретност означену као к.п 232/4 к.о Јошаница 
управна зграда и двориште, која би  служила између осталог и за потребе грађана МЗ 
Јошаница. 



 

2.  Ових дана суграђанин Младен Рашевић, из села Закмур, ради доста финих 
ствари на промоцији и уљепшавању амбијента на просторима Мјесне заједнице 
Закмур, првенствено својим личним залагањем и уз помоћ пријатеља, па је апеловао 
да му сви помогну у границамa својих могућности. 

 

Одговор:  

Начелник Општине  
 

Подржавамо сваку иницијативу која се води на територији Општине Фоча, ак 

оја доприноси промовисању локалне заједнице. 
 

 

Немања  Лазовић  
Он је истакао да је у плану изградња цркве у Козјој Луци. Формиран је 

Иницијативни одбор за изградњу ове цркве. На састанку који је одржан 29. 5. 2022. 
године, донијета је одлука да се крене у изградњу цркве у Козјој Луци – Црквена 
општина Миљевска. Иницијативни одбор чини 20 лица, који гравитирају са подручја 
Козје Луке и који представљају породице које су порјеклом из Козје Луке.  

Мјештани Козје Луке и околних села и заселака имају огромну жељу да 
изграде ову цркви и сматрају да ће иста бити изграђена уз помоћ добрих људи и 
локалне власти. За изградњу цркве је добијена подршка свештеника миљевске 
парохије. Црква ће се налазити поред споменика погинулим борцима Одбрамбено -   
отаџбинског рата, у којем је погинулао 70 бораца са подручја Козје Луке. Изградњом 
цркве ће се дати још већи значај и моћи ће се одржавати парастос за њихов помен и 
моћи ће се окупљати мјештани са подручја Козје Луке. 

Прије изградње цркве, неопходно је ријешити имовинско - правне односе. 
Локацију цркве чине три к.ч. бр. 556, 551 и 560, к.о. Козја Лука, које су у власништву 
Општине Фоча. Локација се налази поред споменика погинулим борцима у Козјој 
Луци, па би било потребно да наведено земљиште пређе у својину Црквене општине 
Миљевске или да се на неки други начин ријеше имовинско - правни односи, како не 
би било оспоравања када су у питању процедуре које даље слиједе. 

За цркву је обезбијеђен идејни пројекат, по угледу на цркву у Јошаници. 
Он је позвао све присутне на сједници Скупштине, као и све грађане општине 

Фоча да према својим могућностима помогну изградњу ове цркве. 
 

Одговор:  

Начелник Општине  
 

У складу са важећим прописима Општина Фоча ће подржати иницијативу за  цркве у 
Козјој Луци. 

 

Петар  Елез је поднио двије иницијативе, у име грађана Мјесне заједнице 
Миљевина. 

 

1. Он је предложио да се изврши уређење зелених површина у центру насеља 
Миљевина, код зграде, као и зелених површина гдје се гради будући 
споменик погинулим борцима Одбрамбено - отаџбинског рата, и да, у складу 
са могућностима, ово постане пракса која ће се радити сваке године. 

 

Одговор:  

Одјељење за просторно уређене и стамбено-комуналне послове 

 



1. Комунално предузеће „Комуналац“ а.д. Фоча у сардањи са радним водом 
Општине Фоча је у неколико наврата извршило кошење зелених површина у 
центру насеља Миљевина. Такође прије отварања споменика погинулим 
борцима Одбрамбено - отаџбинскох рата покошене су зелене површине које 
се налазе у близини.  
 

2. Он је предложио да се изврши постављање додатних контејнера, како у 
насељу, тако и у зони гдје се налази велики број трговачких радњи и угоститељских 
објеката, гдје стоји један контејнер, а потребна су најмање два, уз напомену да сви 
власници објеката уредно плаћају своје обавезе. 

Он је истакао да се контејнери празне једанпут у седам дана, и то уторком, 
износећи иницијативу и потребе грађана да се они празне два пута у седмици, нпр. 
уторком и петком.  

 

Одговор:  

Одјељење за просторно уређене и стамбено-комуналне послове 

 

2. У зони гдје се налазе трговачке радње и угоститељски објекти постављен је 
један додатни контејнер. Што се тиче одвоза смећа, у сарадњи са предузећем 
„Комуналац“ а.д. Фоча размотриће се могућност чешћег одвоза комуналног 
отпад. 

 

Одговори на одборничке иницијативе  поднесене на Петнаестој редовној 
сједници Скупштине Општине Фоча, која је одржана 21. Јула   2022. године: 

 

Татјана  Шифорија је дала двије иницијативе. 

 

1.  Она је предложила да се формира мјесна заједница Барковац.  
Она је образложила да насеље Бараковац припада Мјесној заједници 

Драгочава и грађани овог насеља су јако незадовољни јер нису у прилици да остваре 
своје захтјеве, јер су географски (путно) удаљени од Драгочаве, па траже оснивање 
нове мјесне заједнице Бараковац. 

Подручје јединице локалне самоуправе дијели се на мјесне заједнице ако је то 
засновано на просторним, историјским, природним или културним разлозима и ако 
је то у интересу становника јединице локалне самоуправе. Подручје мјесне заједнице 
може се мијењати на начин и по поступку утврђеним законом и Статутом Општине. 

 

Одговор:  

Одјељење за општу управу 

 

 Општина Фоча ће сагледати могућности да ли постоје услови за формирање 
нове мјесне заједнице, а све у складу са Законом и статутом. 

 

3. Она је предложила да се изнађе начин и да Општина обезбиједи земљиште за 
изградњу споменика за погинуле борце Драгочаве, Потпећи, Крушчице, 

Папратна, Орахова, Бољарадине и Слатине. 
 

Одговор:  

Одјељење за општу управу 

 

Општина ће Фоча ће објезбједити земљиште за изградњу споменика за погинуле 
борце Драгочаве, Потпећи, Крушчице, Папратна, Орахова, Бољарадине и Слатине  
кад Општинска борачка организација Фоча  или Организација породица погинулих 



бораца и несталих цивила општине Фоча покрену иницијативу за изградњу спомен 
обиљежја и предложе локацију за изградњу истога. 
 

 

 

 

 

Огњен  Бодирога је дао двије иницијативе. 

 

1. Он је предложио да се асфалтира један километар пута у Улици Цара Душана, 
у насељу Ливаде, од куће Чанчара до куће Радовића. 

 

 

Одговор:  

Одјељење за просторно уређене и стамбено-комуналне послове 

 

Програмом уређења грађевинског земљишта за 2022.годину није планирано 
асфалтирање пута у Улици Цара Душана, у насељу Ливаде, од куће Чанчара до куће 
Радовића. Представник Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне 
послове ће изаћи на терен, снимити стање, урадити предмјер и предрачун радова 
како би се исти узео у разматрање за Програме за наредну годину. 

 

2.  Он је предложио да се Студентска улица, до кућа Мома и Зорана 
Ивановића, наспе и овим кућама се омогући прилаз аутима и да се ријеши проблем 
расвјете. 
 

Одговор:  

Одјељење за просторно уређене и стамбено-комуналне послове 

 

Програмом уређења грађевинског земљишта за 2022.годину није планирана санација 
пута и рјешавање расвјете  до куће Мома и Зорана Ивановића у Студентској улици. 
Представник Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове ће изаћи 
на терен, снимити стање, урадити предмјер и предрачун радова како би се исти узео 
у разматрање за Програме за наредну годину. 

 

 

 

Достављено:                                                                                    
1.Скупштина општине 

2.Копија а/а 

 

 

 

 

 

 


