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На Седамнаестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је 

одржана у уторак, 15. новембра 2022. године, у оквиру предвиђене тачке дневног 
реда: Иницијативе одборника, нове иницијативе дали су одборници: Драгослав 
Станојевић, Душан Бодирога, Мирослав Ристановић, Милош Милић и Изет Спахић. 

 
Драгослав  Станојевић  
С обзиром да су поново активирани предмети у вези радника који су 

примљени  у стални радни однос у Општину Фоча 2012. године, када им је у више 
наврата прекидан радни однос, а суд их је поново враћао на посао, у циљу да овај 
процес не би и даље трајао, он је предложио да Скупштина формира комисију која 
ће размотрити статус и стање тих предмета који се још увијек воде и доставити  
извјештај Скупштини, са приједлогом мјера којим би се ублажиле посљедице тешког 
материјалног положаја ових људи. 

 
Душан  Бодирога је дао двије иницијативе. 
 
1. Начелник Општине Фоча је, прошле године, рекао да ће се обиљежити 5. 

децембар. 
То је најбитнији датум у историји општине Фоча, када је, послије завршетка 

Првог светског рата, Фочански срез одлучио да се присаједини Србији. Тако је, 
након 450 година ропства под турским царством и ропством Аустро-Угарске, 
општина Фоча коначно доживјела слободу.  

Нема битнијег датума у историји ове општине.  
У неком наредном периоду треба размишљати да овај датум буде Дан 

Општине Фоча или, за почетак, да се он некако обиљежи, јер је то дан који је уско 
везан за општину Фоча, док је 9. мај од европског и светског значаја и нема 
специфичну везу са Фочом. 

 
2.  Он је замолио Начелника Општине Фоча да поднесе иницијативу НП 

„Сутјеска“ у вези са поставком Музеја „Битке на Сутјесци“. 
Недопустиво је да се, послије комунистичког периода, Југословенска војска у 

отаџбини, односно четнички покрет приказује у истој равни са усташким покретом и 
нацистичком Њемачком. 

Треба имати и виду да је свуда у свијету четнички покрет признат као 
антифашистички и да је вођа тог покрета, Драгољуб Дража Михајловић, можда и 
најодликованији официр у савезничкој  војсци, јер су га одликовале САД, Пољска, 
Француска, а историографија је овај поклрет данас признала као антифашистички 
покрет. 



Мирослав  Ристановић  
Он је предложио да неки сљедећи капитални пројекат у општини Фоча буде 

изградња нове зграде Дома здравља у Фочи, што је ушло у Стратегију развоја 
општине Фоча. 

Он је образложио да је постојећа зграда Дома здравља у Фочи стара преко 115 
година, да је грађена као гарнизон аустроугарске војске, да по свом простору не 
одговара стандардима за пружање здравствене заштите, а да је у овој установи сада  
запослено 90 лица. 

 
Милош  Милић  
Од је дао иницијативу да се попуни Комисија за праћење статуса пензионера. 
Он је образложио да је члан ове комисије, Радојица Млађеновић, недавно 

преминуо, па је потребно извршити попуну ове Комисије у пуном саставу ради 
њеног рада. 

 
Изет  Спахић је дао двије иницијативе. 
 
1.  Он је предложио да Начелник Општине Фоча, у сарадњи са 

представницима бошњачке заједнице - Удружењем жртава рата Фоча '92 – '95, 
иницира састанак са Тужилаштвом Босне и Херцеговине и Институтом за тражење 
несталих на тему изградње великих и малих хидроелектрана у коритима ријека 
Дрине и Бистрице. 

Он је образложио да нису пронађена тијела 620 Бошњака и да постоји 
основана сумња да у коритима ових ријека има костију убијених Бошњака. То 
потврђују чињенице да су у кориту ријеке Бистрице већ пронађене двије масовне 
гробнице, а у кориту ријеке Дрине једна масовна гробница са 43 посмртна остатка, а 
прије неколико дана је била информација, која је дошла са терена, да су на 
локалитету изградње пратећих објеката ХЕ „Бук Бијела“ пронађене људске кости. 

 
2.  Он је предложио да Начелник Општине Фоча са својим сарадницима 

поново иницира састанак са власницима малих хидроелектрана које су изграђене на 
подручју МЗ Јелеч и да се, уз подршку локалне заједнице, малих хидроелектрана и 
неких екстерних средстава, покуша ријешити питање електрификације МЗ Јелеч.  

 
 
У оквиру посебне тачке дневног реда: Текућа питања, одборник Душан 

Бодирога је, у својој дисуксији, изнио наводе који се могу третирати и као 
иницијатива одборника. 

Он је истакао да се 19. децембра 2022. године навршава тачно 30 година од 
масакра над српским становништвом у Јошаници, па је замолио да Општина Фоча 
нешто предузме да се пред надлежним тужилаштвом покрене иницијатива да се 
коначно дође до директних починилаца овог злочина.  
 
 
 
 
 
Достављено:                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК  
1.  Начелник Општине Фоча,                                               СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ                                                                                                                                                
2.  Замјеник Начелника Општине,                                               Срђан Драшковић  
3.  Начелници одјељења Општинске управе 5х,                                 
4.  За евиденцију,                                                                                   
5.  Архив  



Текућа  питања: 
 
 
У оквиру посебне тачке дневног реда: Текућа питања, дискустовали су 

одборници: Душан Бодирога и Изет Спахић. 
 
Душан  Бодирога  
Он је истакао да се 19. децембра 2022. године навршава тачно 30 година од 

масакра над српским становништвом у Јошаници, па је замолио да Општина Фоча 
нешто предузме да се пред надлежним тужилаштвом покрене иницијатива да се 
коначно дође до директних починилаца овог злочина. 

 
Изет  Спахић  
Он се захвалио Начелнику Општине Фоча што је, у одговору на његову 

дискусију, потвдио да на јавни позив Министарства за људска права и избјеглице 
БиХ није аплицирано за пројекте који су дошли са терена.  

Он је образложио да се више од четири године чекало на овај јавни позив за 
рјешење проблема електрификације, генерално расељених лица свих националности. 
Електрификација се сада углавном свела на Министарство за људска права и 
ибјеглице. То у конкретном случају значи да су избјегла и расељена лица ускраћена  
да се чују потребе повратничке популације и расељених лица у општини Фоча и да 
ће 2,5 милиона КМ, колико је било на раполагању за рјешавање питања 
електрификације, фактички завршити у неким другим локалним заједницама, без 
општине Фоча. 

 
 


