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На Седамнаестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је 

одржана у уторак, 15. новембра 2022. године, одборничка  питања су поставили 
одборници: Милош Милић, Изет Спахић, Татјана Шифорија и Крсто Ивановић. 

 
Милош  Милић 
Да ли извршна власт Општине Фоча има информацију када треба да крене 

изградња новог моста на ријеци Тари, код граничног прелаза „Хум“. 
 
Изет  Спахић 
Докле је стигла иницијатива бошњачке заједнице, односно рјешавање 

иницијативе за изградњу централног спомен-обиљежја? 
 
Татјана  Шифорија је поставила 12 одборничких питања, од којих су нека 

имала више потпитања. 
 
1.  Група грађана из МЗ Доње Поље који станују у „Плавом небодеру“ пита 

када ће се ријешити постојећи проблеми. 
1.1)  Иза „Плавог небодера“, према Храму „Свети Сава“, са десне стране, 

постоји огромно растиње на ромској земљи.  
Раније је овај дио чистио Радни вод Општине. 
Тренутно је на овом дијелу растиње огромно и моли се надлежно одјељење  

Општинске управе Општине Фоча да се укључи у организацију чишћења овог дијела 
насеља. 

1.2)  Иза „Плавог небодера“, код гаража, се излива канализација и шири се 
врло непријатан мирис насељем, па је хитно потребна санација овог проблема. 

 
2.  Група грађана из МЗ Јошаница пита: 
2.1)  Када се планира урадити расвјета (10 стубова) на дионици Кутеменовица 

- Мијаковићи? 
2.2)  Када се планира проширити пут: Болница – Јошаница, који је узак, па је 

немогуће мимоилажење аута на путу?  
2.3)  Када се планира санација – насипање путева од сједишта МЗ Јошаница 

према селима у овој мјесној заједници? 



 
 

3.  Када Општина Фоча планира обезбиједити локацију тј. земљиште за 
изградњу споменика погинулим борцима из МЗ Драгочава? 

 
4.  Група грађана из насеља Драгошевине пита:   
4.1)  Када надлежно одјељење Општинеске управе Општине Фоча планира да 

постави мреже на дужини од 20 метара на почетку пута за насеље Драгошевине, који 
је поткопан да би се омогућило кретање овим путем? 

4.2)  Када се планирају поставити три – четири стуба за расвјету у насељу 
горње Драгошевине? 

 
5.  Када надлежно одјељење Општине Фоча планира завршетак санације пута 

и крпљење рупа на дионици пута: Ливаде - Горње Орахово, тачније од куће 
Обреновића до краја асфалта? 

 
6.  Када Општина Фоча планира проширење пута према насељу Превраћ, који 

је на појединим дионицама узак и мимоилажење аута није могуће? 
 
7.  Група грађана из МЗ Кута, из насеља Баљево Поље пита: 
7.1)  Може ли Општина Фоча обезбиједити још два контејнера на локацији 

аутобуског стајалишта у Баљевом Пољу? 
7.2)  Када Општина Фоча, тј надлежно одјељење Општнске управе Општине 

Фоча може поставити огледало код куће Станојевића, јер су у претходном периоду 
на тој локацији била два удеса? 

7.3)  Када надлежно одјељење Општинске управе Општине Фоча планира 
насути пут до кућа Петровића и трафостанице на Баљевом Пољу? 

7.4)  Када Општина Фоча планира урадити расвјету на локацији Баљево 
Поље? 

7.5)  Када се планира санација дјечјег игралишта на локацији Баљево Поље? 
 
8.  Група  грађана  из насеља Горња Брда моли да се изврши насипање или 

евентуално асфалтирање пута од кућа Драгичевића, на жељезничкој станици, до 
Горњих Брда.  

Они су овај захтјев подносили два пута надлежном одјељењу. 
 
9. Када надлежно одјељење Општинске управе Општине Фоча планира 

асфалтирање улице у насељу Рјечица, на локацији од куће Симовића до куће 
Матовића, у дужини од 300 метара? 

Она је образложила да у овој улици жуиви 70  становника, да је приступ 
кућама онемогућен, да је улица асфалтирана прије 50 година и да је асфалт пропао. 

 
10.  Када се планира урадити пјешачка стаза: Брод – Трноваче? 
 
11.  Да ли је планирано и када је планирано асфалтирање дијела пута: Хум –

Брштеновица десном обалом ријеке Таре, у дужини од 2 km? 
До сада је од 18 km км асфалтирано 6,5 km. 
 
12.  Група грађана из МЗ Драгочава пита: 
12.1)  Када Општина Фоча планира урадити расвјету изнад игралишта у 

Драгочави, код кућа: Марића, Шкоба, Драгаша? 
12.2)  Пошто је за асфалтирање дијела пута: Велечево - Орахово одобрено 

асфалтирање 100 метара пута, да ли Општина Фоча може у буџету за 2023. годину 
одобрити асфалтирање још 70 метара ове дионице пута, из разлога што на овој 
дионици постоји успон и кретање аутомобила је врло отежано? 



 
 

Крсто  Ивановић 
Да ли је Општина задужена за постављање заставе Републике Српске на 

граничним прелазима приликом уласка и, ако јесте, да ли то редовно ради? 
 
 
 
 
 
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 
 


