
 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА ФОЧА  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ       

Ф О Ч А   
 

Број: 02-014-сл.   
Датум: 07. 12. 2022. године    
 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ФОЧА  

   

  

Предмет: Одговори на  одборничка питања.      
   

Достављамо одговоре на одборничка питања постављена на Седамнаестој редовној 
сједници Скупштине Општине Фоча, која је одржана 15.  Новембра  2022. Године 

 

Милош  Милић 

Да ли извршна власт Општине Фоча има информацију када треба да крене изградња 
новог моста на ријеци Тари, код граничног прелаза „Хум“. 

 

Одговор : Начелник Општине  
 

Након потписаног међудржавног споразума између БиХ и Црне  Горе, Министарство 
комуникација и Транспорта БиХ је обезбједило новац и Влада Црне Горе је усвојила 
приједлог Закона о потврђивању међудржавног споразума који треба да усвоји 
Скупштине Црне  Горе, тако да очекујем да ће ваће на прољеће кренути радови на 
изградњи моста. 
 

Изет  Спахић 

Докле је стигла иницијатива бошњачке заједнице, односно рјешавање иницијативе за 
изградњу централног спомен-обиљежја? 

 

Одговор : Начелник Општине  

 

Извршна власт ће у сарадњи са одборницима Скупштине Општине Фоча формирати 
комисију која ће рјешавати наведену иницијативу. 
 

 

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. 
 



 
 

              Одговор : Одјељење за просторно уређење стамбено-комуналне послове   
 

              1.1)  Радни вод Општине Фоча је у међувремену извршио чишћење поменуте 
парцеле која се налази изa „Плавог небодера“. 

 

              1.2)  Стручна лица Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне 
послове и представници ПВиК „ИЗВОР“ а.д. ФОЧА су изашла на лице мјеста, 
констатовали наведени квар и у току су активности за отклањање истог. 
 

             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? 

 

              Одговор : Одјељење за просторно уређење стамбено-комуналне послове   
 

             2.1) Потребно је да МЗ Јошаница наведени пројекат кандидује као 
приоритетни приједлог за 2023. годину, како би Општина Фоча дати приједлог узела 
у разматрање. 
              2.2) За проширење пута Болница –Јошаница  потребна су већа финансијска 
средства,тако да у скорије вријеме не постоји могућност  рјешавања овог проблема. 
             2.3). Програмом уређења грађевинског земљишта за 2022. Годину   
планирана су средства за санацију путева у МЗ Јошаница. Због указане потребе на 
терену додатно је извршена  мјестимична санација путева у селима  Гудељ, 
Црнетићи, Тоља ,Губера. 

 

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

 

Одговор : Одјељење за општу управу 

 

Општина Фоча ће обезбједити локацију за изградњу споменика погунулим борицма 
из МЗ Драгочава, уколико Општинска борачка организација Фоча  и   Организација 
породица погинулих бораца и несталих цивила општине Фоча         будуподнијели 
захтјев за рјешавање имовинско-правних односа за изградњу споменика палим 
борцима Одбрамбено-отаџбинског рата. 
 

              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? 

 

                Одговор Одјељење за просторно уређење стамбено-комуналне послове  
 

               4.1.) Програмом уређења грађевинског земљишта за 2022. годину, 
Програмом коришћења средстава заједничке комуналне потрошње за 2022. годину и 
Програмом утрошка средстава од шумских сортимената за 2022. годину, који су 
усвојени од стране Скупштине општине Фоча, нису планирана средства за 



 
 

постављање заштитних мрежа на саобраћајницама. У наредном периоду, уколико 
буде могућности, имајући у виду значај за безбједност саобраћаја узеће се у обзир 
рјешавање овога проблема. 
 

              4.2) Стручно лице је изашло на терен и сачинило предмјер и предрачун 
радова. Потребно је да МЗ Доње Поље уврсти овај приједлог у листу приоритета за 
2023. годину како би општина исти узела у разматрање. 
 

              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? 

 

            Одговор Одјељење за просторно уређење стамбено-комуналне послове   
 

               5. Санација ударних рупа на дионици пута Ливаде –Горње Орахово је 
завршена.  
 

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

који је на појединим дионицама узак и мимоилажење аута није могуће? 

 

            Одговор Одјељење за просторно уређење стамбено-комуналне послове    
 

            6. За проширење пута према насељу Превраћ  потребна су већа финансијска 
средства,тако да у скорије вријеме не постоји могућност  рјешавања овог проблема. 
 

           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? 

 

            Одговор : Одјељење за просторно уређење стамбено-комуналне послове  
 

             7.1) Општина Фоча ће узети у разматрање овај захтјев и чим се стекну услови 
контејнери ће бити постављени. 
 

              7.2.) Приликом поставља саобраћајне сигнализацје на подручју општине 
Фоча биће постављено и саобраћајно огледало код куће Станојевића. 

 

             7.3) Потребно је да Мјесна заједница Кута у својим приоритетима радова за 
2023. Годину наведе санацију ове дионице пута како би се иста узела у разматрање 
за Програм уређења грађевинског земљишта за наредну годину. 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

              7.4) Расвјета на локацији Баљево Поље се налази у појасу магистралног пута 
MI-111. 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 итд.У складу са напријед 
наведеним МЗ Кута би требало да наведе овај захтјев као један од приоритета за 
2023. год. Општина Фоча ће покушати удовољити овом захтјеву у складу са 
финансијским могућностима. 
 

              7.5) У Програму уређења грађевинског земљишта за 2023 годину планираће 
се средства за одржавање дјечијих игралишта, гдје ће се уврстити санација и 
наведеног. 

 

              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. 
 

               Одговор Одјељење за просторно уређење стамбено-комуналне послове   
 

             8.Програмом уређења грађевинског земљишта за 2022.годину планирана су 
средства за санацију путева у МЗ Рјечица.Због указане потребе на терену изведени 
су и радови на санацији клизишта на овој дионици пута. Да би се урадило 
асфалтирање ове дионице пута потребна су већа финансијска средства. 

 

           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. 

 

            Одговор Одјељење за просторно уређење стамбено-комуналне послове :   
 

             9. Потребно је да Мјесна заједница Рјечица  у својим приоритетима радова за 
2023. Годину наведе асфалтирање ове дионице пута  како би се иста узела у 
разматрање за Програм уређења грађевинског земљишта за наредну годину. 
 

           10.  Када се планира урадити пјешачка стаза: Брод – Трноваче? 

 

            Одговор Одјељење за просторно уређење стамбено-комуналне послове   
 

10. Општина Фоча је 2018.године у два наврата расписивала тендер за 
асфалтирање дијела пјешачке стазе на потезу Трноваче–Брод и није било 
заинтересованих Извођача. 
Асфалтирање стазе на потезу Трноваче-Брод ће се узети у разматрање за Програм 
уређења грађевинског земљишта за 2023.годину 

 

 

 

 



 
 

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. 

 

Одговор: Начелник Општине    
 

Приједлогом Буџета за 2023. годину планирано је 300.000,00 КМ за асфалтирање 
локалних путева.Програмима Скупштине Општине  Фоча који ће бити усвојени 
крајем фебруара биће утврђено који су приоритетни путeви за асфалтирање у  2023 
години.Такође, овај пут ће бити на листи приоритета код аплицирања на екстерна 
средства. 
 

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? 

 

              Одговор : Одјељење за просторно уређење стамбено-комуналне послове  
 

             12.1) Стручно лице је изашло на терен и сачинило предмјер и предрачун 
радова. Потребно је да МЗ Драгочава уврсти овај приједлог у листу приоритета за 
2023. годину како би општина исти узела у разматрање 

 

               12.2)  Програмом уређења грађевинског земљишта за 2023.годину , 
Општина Фоча ће узети у разматрање могућност наставка асфалтирања ове дионице 
пута. 

 

 

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? 

 

                 Одговор : Одјељење за општу управу 

 

Општина Фоча није надлежна за постављање заставе Републике Српске на 
граничним прелазима.  
 

 

 

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


