
З А П И С Н И К   
са  Седамнаесте  редовне  сједнице  Скупштине  Општине  Фоча,  

од  15.  новембра  2022.  године  

 

 

 

 

 

Седамнаеста редовна сједница Скупштине Општине Фоча одржана је у 
уторак, дана 15.  новембра  2022. године, у сали  Центра за културу и информисање, 

у Фочи, са почетком у 9.00 часова. 
 

Сједницом је предсједавао Срђан Драшковић, предсједник Скупштине 

Општине Фоча. 
 

Сједницију су присуствовала 23 одборника. 

 

Сједници нису присуствовали:  
-  Миливоје Достић, који је најавио одсуство са сједнице и  
- Огњен Бодирога, који је присуствовао конститутивној сједници Народне 

скупштине Републике Српске, као народни посланик. 
 

Предсједник Скупштине је констатовао да Скупштина има кворум за 
одржавање сједнице и да може пуноважно радити и одлучивати. 

 

Поред одборника, сједници су присуствовали: 
-  начелник Општине Фоча, Милан Вукадиновић, 
-  замјеница Начелника Општине Фоча, Весна Рашевић,   
-  начелници одјељења из састава Општинске управе Општине Фоча. 
 

Сједници су присуствовали и представници субјеката:  
-  Општинска борачка организација Фоча, 
-  Удружење ратних војних инвалида Фоча,  
-  Међуопштинска организација слијепих и слабовидих лица Фоча, 
-  ЕУФОР Лот тим,  
-  средстава јавног информисања (Радио Фоча). 
 

Предсједник Скупштине је прочитао Приједлог дневног реда сједнице, који је 
утврдио Колегијум Скупштине на својој Шеснаестој сједници, од 4. 11. 2022. године. 

Он је констатовао да су одборницима, на клупе, непосредно пред почетак 
сједнице, достављени сљедећи материјали: 

-  Извјештај Комисије за статутарна питања и прописе, 

-  Извјештај Комисије за буџет и финансије, 

-  Одговор на одборничке питање од ЈУ НП „Сутјеска“. 

 

Он је отворио расправу о Приједлогу дневног реда. 

За дискусију су се јавили одборници: Душан Бодирога и Милорад Костић. 
 

Душан  Бодирога је предложио да се у дневни ред сједнице уврсти 
Приједлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о условима организаовања, начину 
коришћења и наплате паркирања на јавним паркиралиштима на подручју општине 
Фоча. 

Он је приложио овај приједлог одлуке у писаној форми. 
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Он је образложио да се предложеном одлуком тражи измјена члана 26. тачка 
1) тако да се дода текст којим ће се од наплате паркирања, поред наведених 
субјеката, ослободити и лица којима је рјешењем надлежног органа признато 
својство члана погинулих, умрлих, несталих и заробљених бораца, ратних војних 
инвалида и цивилних жртава рата, особе са тјелесним оштећењем 70 - 100%, 

родитељи или старатељи који имају статус лица које се стара о лицима са 
инвалидитетом, односно лице којем је рјешењем признат тај статус. 

 

Милорад  Костић је истакао да је замољен од грађана из Мјесне заједнице 
Рјечица да изнесе проблем депоније у овом насељу, која је прије седам година 
требало да буде затворена.  

Он је предложио да се у вези овог питања одржи ванредна сједница 
Скупштине, сагледа овај проблем и заузме став шта урадити са депонијом.  

Уколико извршна власт Општине није спремна да на овој сједници разматра 
ово питање, он је предложио да се ово питање разматра на наредној сједници 
Скупштине, уз присуство грађана из насеља Рјечица, и заузме јасан став.  

Он је истакао да су грађани овог насеља запријетили блокадом депоније, 
уколико се извршна власт Општине не огласи по овом питању. 

 

Предсједник Скупштине је сугерисао одборнику Костићу да се питање 
депоније у МЗ Рјечица кандидује на сједници Колегијума, који је надлежан да 
утврди приједлог дневног реда. као и датум одржавања сједнице Скупштине. 

 

Виде  Вуковић, начелник Одељења за општу управу, је, испред извршне 
власти Општине, предложио да се у дневни ред сједнице као тачка 4. уврсти: 
Приједлог одлуке о куповини непокретности – индивидуалног стамбеног објекта и 
земљишта уз објекат у насељу Миљевина, изграђеног на к.ч. број: 758 к.о. 

Миљевина, уписана у посједовни лист број 297/1 к.о. Миљевина.  
Он је образложио да се стамбени објекат из овог приједлога одлуке купује 

ради смјештаја Крсман Вукашина, из Миљевине, оца погинулог борца, којем је у 
мјесецу априлу 2021. године изгорио стамбени објекат. 

 

Бранимир Радовић, секретар Скупштине, је дао коментар у вези 
усклађености приједлога за допуне Приједлога дневног реда са Пословником.   

Он је истакао да је приједлог одборника Душана Бодироге у складу са 
члановима 110. и 111. Пословника, али се наведени приједлог одлуке може 
разматрати по хитном поступку, без претходног разматрања на Комисији за 
статутарна питања и прописе, при чему предлагач треба да образложи разлоге 
хитности, а Скупштина да се изјасни о уврштавању разматрања приједлога одлуке 
по хитном поступку. Он је прочитао одредбе из члана 204. Пословника о доношењу 
одлуке по хитном поступку, изражавајући жаљење што овај приједлог није 
достављен раније, након одржавања сједнице Колегијума, јер је могао бити предмет 
разматрања на радном тијелу. 

Он је закључио да приједлог одборника Милорада Костића није у складу са 
чланом 111. став 3. Пословника, јер приједлог не садржи у прилогу радни материјал 
у писаној форми, нити је предложен од 1/3 одборника. Приједлог извршне власти 
Општине је у складу са Пословником и може се разматрати у редовној процедури, о 
чему се изјашњава Скупштина приликом усвајања дневног реда. 

 

Начелник Општине, Милан  Вукадиновић, је прихватио приједлог 
одборника Душана Бодироге у вези са ослобађањем од наплате паркирања за неке 
категорије, сматрајући да ово питање треба да прође кроз редовну процедуру и да се 
ово питање сагледа са свих аспеката. 
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Он је подржао и приједлог одборника Костића, као и захтјеве грађана из 
насеља Рјечица, изражавајући наду да ће у наредним мјесецима, у сарадњи са 
Скупштином, успјети да се ријеши овај проблем и нађе одговарајућа локација за 
нову депонију. 

Он је најавио да ће наредних дана одржати састанак на које ће позвати 

представнике свих политичких субјеката из састава Скупштине на којем ће се 
разговарати о проблемима који се односе на гријању у граду и депонији. 

 

Бранимир  Радовић, секретар Скупштине, је појаснио да одборник Душан 
Бодирога може тражити да се његов приједлог разматра по хитном поступку, о чему 
ће се изјаснити Скупштина. 

 

Душан  Бодирога се сагласио са приједлогом Начелника Општине да се 

његов приједлог одлуке разматра на наредној сједници Скупштине, у редовној 
процедури. 

 

Након окончане расправе, предсједник  Скупштине је позвао одборнике да 
се прво изјасне о приједлогу извршне власти Општине за допуну Приједлога дневног 
реда. 

Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 
једногласно („за“ су гласала 23 одборника), усвојила приједлог за допуну Приједлога 
дневног реда на начин да се као тачка 4. уврсти: Приједлог одлуке о куповини 
непокретности – индивидуалног стамбеног објекта и земљишта уз објекат у насељу 
Миљевина, изграђеног на к.ч. број: 758 к.о. Миљевина, уписана у посједовни лист 

број: 297/1 к.о. Миљевина. 
 

Он је позвао одборнике да се изјасне о Приједлогу дневног реда у цјелини. 
Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 

једногласно („за“ су гласала 23 одборника), усвојила сљедећи  
 

ДНЕВНИ   РЕД 

1. Информација о реализацији закључака са Шеснаесте редовне сједнице 

Скупштине Општине Фоча, од 27. 10. 2022. године, 

2.  Нацрт ребаланса Буџета Општине Фоча за 2022. годину, 

3.  Нацрт буџета Општине Фоча за 2023. годину, 
4. Приједлог одлуке о куповини непокретности – индивидуалног стамбеног 

објекта и земљишта уз објекат у насељу Миљевина, изграђеног на к.ч. број: 758 к.о. 

Миљевина, уписана у Посједовни лист број: 297/1 к.о. Миљевина, 
5. Информација о реализацији Стратегије интегрисаног руралног развоја 

општине Фоча за 2022. годину, 
6.  Одговори на одборничка питања, 
7.  Одборничка питања, 
8.  Иницијативе одборника, 
9.  Текућа питања. 

 

 

АД – 1.  Информација  о  реализацији  закључака  са  Шеснаесте  редовне  

сједнице  Скупштине  Општине  Фоча,  од  27.  октобра  2022.  године  

 

Предсједник Скупштине, Срђан Драшковић, је отворио расправу о 
Информацији. 

 

За дискусију није било пријављених. 
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Предсједник Скупштине је констатовао да је Скупштина Општине Фоча 

упозната са Информацијом о реализацији закључака са Шеснаесте редовне сједнице 
Скупштине Општине Фоча, од 27. октобра 2022. године. 

 

 

АД – 2.  Нацрт  ребаланса  Буџета  Општине  Фоча  за  2022.  годину 

 

Уводно излагање о Нацрту ребаланса Буџета дао је Драган  Ивановић, 

начелник Одјељења за финансије.  

Он је образложио да се пред крај године јавила потреба да се уради ребаланс 
Буџета за 2022. годину да би се наставиле започете инвестиције, мада се ово могло и 
очекивати, што су већ урадиле многе општине и градови у Републици Српској, од 
којих су неке локалне заједнице више пута извршиле ребалансирање буџета.  

Он је објаснио процедуру која је претходила изради Нацрта ребаланса, уз 

напомену да су добијене одређене препоруке од Министарства финансије РС, које 
нису обавезујућег карактера, за разлику од сагласности на приједлог ребаланса која 

обавезује.  
Он је образложио поједине ставке на приходовној и расходовној страни из 

којих разлога се врши ребаланс Буџета. 
У 2022. години остварен је значајан пораст прихода, који је проузрокован 

значајним износом прикупљених  екстерних средстава путем трансфера и грантова. 

Остварен је пораст прихода од Управе за индиректно опорезивање, које сада 
износи 1,9 милиона КМ, које је узроковано порастом инфлације. 

Укинути су приходи по основу комуналних такси за истицање пословног 
назива фирме, који су били планирани у износу од 250.000 КМ. 

На расходовној страни евидентиран је пораст цијена роба и услуга, као и 
грађевинских радова који су предвиђени одређеним програмима. 

Постоји пораст дознака на име права из социјалне заштите, која су утврђена 
законом и која се сваке године повећавају, јер се пореде са просјечном платом за 
прошлу годину, а у 2022. години је било и повећање по оснву одлуке Владе РС за 
око 10%, због инфлације. 

Од Владе РС Општина Фоча је добила један милион КМ из Програма јавних 
инвестиција које су реализоване у 2022. години, при чему је цјелокупан износ 
плаћала Влада РС, док је Општина имала обавезу да 105.000 КМ за радове на већ 
постојећим путевима исказује преко Буџета Општине.  

Поред ових средстава, Општина је од Владе РС из Програма јавних 
инвестиција добила и 900.000 КМ као подршку у изградњи зграде за младе брачне 
парове, од којих ће један дио средства бити искоришћен за суфинансирање цијене 
квадратног метра стана, а други дио за партерно уређење зграде.  

Износ од 455.000 КМ који се односи на пут десном обалом ријеке Таре, до 

кампова, ће такође бити у буџету.  

Мимо Буџета Општине прикупљено је 1,8 милиона КМ, у којим радовима 
Општина учествује са 10%, односно са 185.000 КМ за радове као што су 
реконструкција трга, пијаце и моста у Викочу, за који је 2021. године добијено 

150.000 КМ.  
Од Фонда за избјегла и расељена лица за сарадњу са Србима у региону, од 

Војводине, добијено је 28.000 КМ за вјештачку траву на стадиону. 

Он је најавио да ће Нацрт ребаланса Буџета за 2022. годину бити упућен на 
јавну расправу, након чега ће се утврдити приједлог ребаланса Буџета, за наредну 
сједницу Скупштине, на који одборници могу улагати амандмане. 

 

Након уводног излагања предлагача, предсједник Скупштине, Срђан 
Драшковић, је отворио расправу о Нацрту ребаланса Буџета. 
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У расправи су учествовали одборници: Мирослав Авдаловић, Душан 
Бодирога, Миомир Бојат, Татјана Шифорија, Милош Милић, Драгослав Станојевић, 
Милорад Костић, Изет Спахић, Мирослав Матовић и Срђан Драшковић, предсједник 
Скупштине. 

У расправи су учествовали и: Симо Мојовић, испред Удружења пензионера 
општине Фоча, Драган Милановић, испред Удружења ратних војних инвалида Фоча 
и Дара Ђајић, испред Међуопштинске организације слијепих и слабовидих лица 

Фоча, док су, у завршној ријечи, одговоре на питања и образложења у вези са 
дискусијама одборника и других дискутаната дали: Драган Ивановић, начелник 
Одјељења за финансије и Милан Вукадиновић, начелник Општине. 

 

Мирослав Авдаловић је похвалио добру аналитичку форму Нацрта 
ребаланса Буџета, гдје се види тачан преглед онога што је предвиђено у Буџету и 

онога што треба да се мијења. Он је истакао да су буџетска средства нису довољна за 
подмирење свих потреба Општине и грађана, уколико нема додатних средстава од 
Владе Републике Српске, Владе Федерације БиХ или неких других органа и тијела.  

Он је констатовао да разлика између Буџета и ребаланса Буџета износи око 
три милиона КМ, што се распоређују на ставке: 900.000 КМ за зграду за младе 
брачне парове, 60.000 КМ за реконструкцију трга, 28.000 КМ за вјештачку траву на 
помоћном стадиону и 130.000 КМ за Градску пијацу. 

Он је сматрао да је Нацртом ребаланса Буџета свим буџетским корисницима и 
организацијама дато онолико колико је то било могуће. 

Ставка Чишћење јавних површина је повећана за 250.000 КМ. Он је изразио 
наду да ће ова средства бити довољна да се град боље чисти. 

Он је сматрао да је потребно поставити видео-надзор поред одређених 
одлагалишта отпада како би се несавјесни грађани санкционисали, јер су често једни 
контејнери полупразни, а други препуни, при чему посебан проблем представља 
одлагање кабастог отпада. Уколико то не би дало резултате, Скупштина би морала 

да донесе одлуку по којој би се овакви грађани кажњавали. 
 

Душан  Бодирога је истакао да је ребалас буџета за 2022. годину рађен из 
разлога што је за скоро два милиона КМ повећан приход од ПДВ-а, што је 

посљедица инфлације и пројеката као што су: уређење Градске пијаце, уређење Трга, 
вјештачка трава на стадиону и изградња путева, а укинуте су и комуналне таксе. 

Он је питао за средства добијена од Владе РС по Пројекту за асфалтирање 
јавних путева; зашто код изградње зграде за младе брачне парове, на табли, поред 
почетка радова, не стоји и рок завршетка радова, што је битно, јер се за пробијање 
рокова завршетка радова према инвеститору одређују пенали, у складу са законом; 
шта ће се радити са депонијом, да ли се разговарало са грађанима, да ли је 
изводљиво да депоније буде на тој локацији или ће се тражити друга локација,  

имајући у виду да постојећа локација већ изазива опасност по животе грађана у 
њеној близини. 

Он је оцијенио да ће се вишак прихода у Буџету углавном потрошити на 
текуће буџетске расходе, комуналије и грантове, за спортске организације, са 
повећањем за 130.000 КМ, и пројекте.  

Он је сматрао да је по основу акциза на гориво из општине Фоча у буџет 
Републике Српске отишло 12 милиона КМ, од чега је Влада РС вратила у Општину 
само један милион КМ. 

 

Миомир  Бојат је истакао да су цијене на тржишту драстично повећане, 

наводећи као примјер повећање цијена за предузеће којим он руководи: гријање је 

повећано за 64%, гориво за 91%, хлорни препарати 120 - 400%, резервни дијелови 40 

- 60%, одржавање програма 30% итд.  
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Он је закључио да су приходи од пореза били увећани. 

Он је похвалио добар прилив екстерних средстава од 1,7 милона КМ, што је 
веома позитивно. 

Он је најавио да ће подржати Нацрт ребаланса Буџета. 
 

Татјана  Шифорија је констатовала да се из Нацрта ребаланса Буџета за 
2022. годину види да су приходи већи од планираних за 3,3 милиона КМ, па је било 

потребно да се ускладе буџетски приходи и расходи.  
За пројектни дио је планирано 1.728.000 КМ, за програмски дио 596.000 КМ, 

за Општинску управу 442.400 КМ и остатак за буџетске кориснике. 
Он је похвалила што су обезбијеђена екстерна намјенска средства путем 

грантова и пројеката у износу од 1.728.000 КМ, а чега је 1.543.000 КМ екстерних 
средстава, највише од Владе РС, уз учешће Општине од 185.000 КМ. 

Влада РС је дала 900.000 КМ за изградњу зграде за младе брачне парове.  

Од Предсједништва БиХ, захваљујући Милораду Додику, стигло је 93.000 КМ 
за три стамбене јединце, за угрожено становништво; један милион КМ од Владе РС, 

која средства су директно уплаћена извођачима радова; 450.000 КМ преко ЈУ 
„Путеви РС“ за пут: Хум – Брштеновица, десном обалом ријеке Таре; 500.000 КМ за 

мост у Викочу, који је већином финансирао ЦРС; реконструкцију Градске пијаце је 

већим дијелом финансирао Каритас. 
Приход од ПДВ-а је значајно утицао на повећање прихода у Буџету, који је за 

1,9 милиона КМ већи од планираног, на шта се не може утицати. 

Она је констатовала да су намјенска средства у износу од 1.728.000 КМ 
распоређена на намјенске позиције.  

Програмски дио средстава у износу од 596.000 КМ је распоређен по 

програмима за уређење грађевинског земљишта, коришћење средстава заједничке 
комуналне потрошње и утрошка средстава од шумских сортимената, и то за сљедеће 
намјене: уређење стазе до капеле на гробљу Божовац, реконструкција јавне расвјете, 
реконструкција крова на згради „Формоза“, реконструкција споменика погинулим 
борцима, санација игралишта, одржавање путева, изградња пропуста, субвенције за 
пољопривреду и запошљавање, грантови за спортске организације, Општинску 
борачку организацију, Организацију породица погинулих бораца и несталих цивила, 
Удружењу ратних војних инвалида, Дом здравља, невладине организације, 
Удружење пензионера, за културу итд. 

Код буџетских корисника је било повећања трошкова, о чему је Општина 
водила рачуна, пратећи потребе буџетских корисника. Повећане су цијене роба и 
услуга, горива, материјала и гријања. 

За Туристичку организацију дозначено је више средстава од планираног за 

18.300 КМ, за Средњошколски центар 17.000 КМ, Центар за културу и 
информисаљње 14.500 КМ, за Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ 94.800 КМ, за Музеј 
„Стара Херцеговина“ 22.000 КМ, за Центар за социјални рад 293.000 КМ. 

Она је подржала ова издвајања, јер је тиме омогућено функционисање јавних 
предузећа, установа и институција чији је Општина оснивач. 

Она је најавила да ће подржати Нацрт ребаланса Буџета за 2022. годину. 
 

Милош  Милић је оцијенио да је предметни материјал урађен по утврђеној 
методологији, стручно и квалитетно.  

Он је истакао да се буџети у пракси најчешће вежу за приходе, а да је раст 

ПДВ-а утицао да дође до пораста буџетских прихода. 
Он је подржао позицију, која није била у Буџету, од 500.000 КМ екстерних 

средстава за мост у Викочу, уз напомену да су од екстерних средстава урађене три 

путне комуникације и то у Тјентишту, Миљевини, Ратајима и Јелечу. 
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Он је посебно истакао да је веома важно да се у 2022. години Општина Фоча 
ослобађа два важна кредита и једне дугорочне обавезе, уз оцјену да је сада 
задуженост Општине око 9% буџета, што је реална задуженост. 

Одлична ствар је изградња зграде за младе брачне парове, за коју је Влада РС 
дозначила 900.000 КМ, сматрајући да треба радити на прикупљању што више 

екстерних средстава, како од Владе РС тако и институција на нивоу БиХ.  
Изводе се и припремни радови за изградњу ХЕ „Бук Бијела“ и почетак 

изградње путева од Брода према Шћепан Пољу, што све може имати значајан утицај 
на неке будуће пословне ствари које ће се дешавати у Општини. 

Он је најавио да ће подржати Нацрт ребаланса Буџета за 2022. годину. 
 

Драгослав  Станојевић је сматрао да трансфери из ентитета представљају 
велику цифру, који су дошли у право вријеме, што је за похвалу. 

Сва ова средства нису добијена тек тако, већ је било потребно урадити 
пројекте, али и вршити лобирање, као и стећи повјерење да ће се дозначена средства 
искористити намјенски и да се неће злоупотријебити.  

Он је похвалио одборника Изета Спахића који је за мост у Викочу излобирао 
500.000 КМ, при чему је у овом пројекту Општина Фоча била само подршка и 
сарадник и вези са прикупљањем потребне документације. 

Он је изразио наду да ће и убудуће бити екстерних средстава, уз најаву да ће 
подржати Нацрт ребаланса Буџета за 2022. годину.  

 

Милорад  Костић је, дискутујући и у име Клуба одборника СДС-а, сматрао 
да је требало дати већа средства категоријама којим су, приликом доношења Буџета 

за 2022. годину, умањена средства, као што су: Борачка организација, Организација 
породица погинулих и заробљених лица и несталих цивила, Удружење ратних 
војних ивалида, Удружењу пензионера, јер су им предвиђена „мизерна“ повећања.  

Он је оцијенио да вишак буџетских прихода над расходима није резултат 
некаквог привредног и друштвеног рада, већ огромне инфлације, па ова средства 
треба вратити грађанима и наведеним категоријама.  

Он је сматрао да је добро што је укинута комунална такса за истицање назива 
фирме, јер је ова такса била велика и за неке дјелатности износила 4.000 – 5.000 КМ.    

Он је коментарисао поједине буџетске расходе. 

Расходи по основу путовања и смјештаја за шест мјесеци ове године  
износили су 29.400 КМ, а планирани су у ребалансу на 52.400 КМ. Он је сматрао да 

су ови трошкови превелики, питајући кога је од инвеститора начелник Општине 
довео у Општину, наводећи примјер да градоначелник Бијељине вози приватни 
аутомобил и на посао и сва путовања иде о свом трошку. 

Трошкови путовања повећани су и код свих буџетских корисника.  
Тако је за Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ овај износ подигнут за 400%. Он је 

сматрао да ови трошкови нису оправдани.   
Он је оцијенио да је Нацрт ребаланса Буџета потрошачки и да се из њега 

ништа не види за инфраструктуру града. 

Он је питао која средства су издвојена за депонију, гдје је 40.000 КМ која су 
била планирана за пројектовање и да ли су од некога тражена средства за депонију. 

Он је тражио да се објасни помоћ Општине за котловнице у граду, јер је 
почела грејна сезона, а све зграде су монофазне и нису подесне за гријање на струју, 
што изискује трофазну струју, уз напомену да је он у априлу ове године указивао на 
проблем котловнице у Самоборској улици. 

За заштиту животне средине било је планирано 741.000 КМ, а ребалансом је 
повећано на 970.000 КМ. Он је сматрао да се у задње вријеме град никако не чисти, 

да ће са предстојећим кишним временом доћи до зачепљења пропуста и поплава, а 
да се директор КП „Комуналац“ није удостојио да дође на сједницу Скупштине.  
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Он је сматрао да је Опшина дужна да организује загријавање града и нађе 
одговарајућу фирму која ће то да ради; да тај посао, као битну комуналну дјелатност, 
не би смио да одбије КП „Комуналац“; да ће настати велики проблеми са гријањем 
уколико се не ријеши питање котловница, јер је стање електро-мреже такво да неће 
моћи да издржи велико оптерећење. 

За изградњу и прибављање зграда и објеката било је планирано 571.000 КМ, а 
ребалансом је повећано на 854.000 КМ; инвестиционо одржавање објеката је са 
582.000 КМ повећано на 1.500.000 КМ, што је више за 258%, сматрајући да Општина 
од овога има минималне користи, 

За безбједност у саобраћају је било планирано 2.000 КМ, а ребалансом још 

2.000 КМ, иако нема лежећих полицајаца на битним мјестима у граду. 
За реконструкцију Градске пијаце, коју је финансирао „Каритас“, потрошено 

је 134.000 КМ. Он је сматрао да пијаца изгледа као да је из 1965. године и да то 
представља само шминкање пијаце, која је окречена, стављена је најјефтинија 
варијанта штампаног бетона, нема боксова са фрижидерима ни тоалета, па ови 

радови сигурно коштају много мање. 
За реконструкцију Градског трга је утрошено 62.000 КМ. Он је сматрао да је 

то било непотребно, да је могло да сачека и да су ова средства могла да се утроше за 
нешто потребније, 

За одржавање јавних површина и заштиту животне средине, износ је са 
410.000 КМ повећан на 600.000 КМ. 

За одржавање објеката друмског саобраћаја, износ је са 240.000 КМ повећан 

на 430.000 КМ. 

За комуналну опрему, износ је са 10.000 КМ повећан на 40.000 КМ, што је 
премало, јер нема контејнера у насељима гдје би требало да постоје. 

За изградњу депоније било је планирано 256.000 КМ. Он је питао гдје је 
40.000 КМ што је било издвојено за пројектовање. 

За расходе за гориво, износ је са 18.000 КМ повећан на 32.000 КМ. 

За „ОК Фест“, износ је са 45.000 КМ повећан на 47.000 КМ. Он је питао шта 
Општина добија од ове манифестације. 

Он је сматрао да би ова средства требало укинути и преусмјерити на 
Удружење пензионера, за које ставка треба да износи 50.000 КМ, да за ово удружење 
треба издвојити 0,5% средстава из буџета, а ребалансом је предвиђено повећање 
само за 5.000 КМ. 

За Удружење ратних војних инвалида, износ је са 18.00 КМ повећан на 20.000 

КМ. Он је сматрао да овај износ треба повећати на 30.000 КМ. 

За Организацију породица погинулих и заробљених бораца и несталих 
цивила, износ је са 25.000 КМ повећан на 27.000 КМ. Он је сматрао да овај износ 

треба повећати још барем за 15.000 КМ.  

За Општинску борачку организацију, износ је са 70.000 КМ повећан на 74.000 
КМ. Он је сматрао да овај износ треба повећати на 90.000 КМ. 

 

Изет  Спахић је истакао да је на сједници Комисије за буџет и финансије 

гласао за Нацрт ребаланса Буџета за 2022. годину и Нацрт буџета за 2023. годину, на 
којој се цијенила законитост ових докумената, уз оцјену да начелник Одјељења за 
финансије презентацију докумената који се тичу буџетирања ради квалитетно и 
професионално. 

Он је истакао да ће искористити прилику да, у оквиру ове расправе, дискутује 
истовремено о оба буџетска документа, уз најаву да ниједан од ових нацрта 
ребаланса и буџета не може да подржи, за шта има своје разлоге. 

Он је сматрао да се могло имати пуно више екстерних средстава да се мало 
другачије радило, па ће у својој дискусији и похвалити и критиковати извршну власт 
Општине. 
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Он је похвалио Начелника Општине и начелницу Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности јер средства која су излобирана његовом заслугом не би била 
могућа да начелница овог одјељења, као и службеници из Одјељења за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове нису у томе помогли, јер није било могуће 
добити средства из Кантона Сарајево без квалитетне апликације, коју је надгледала и 
руководила начелница Одјељења за привреду и друштвене дјелатности. 

Он је одговорно тврдио да се, осим једног милиона КМ који је добијен од 
Владе РС за асфалтирање путева, могло добити још 50% средстава за асфалтирање 
путева, јер је требало отићи у Вијеће министара БиХ, у Министарство за транспорт и 
комуникације и Министарство за избјегла и расељена лица Федерације БиХ и 
предочити им да за асфалтирање постоји милион  КМ од Владе РС и замолити ове 
органе да помогну са дијелом средстава за асфалтирање путева.  

Он је сматрао да постоји много пројеката гдје постоји изражен интерес 
грађана да се врши асфалтирање путева и да је асфалтирање путева до сједишта 
мјесних заједница једино право и дугорочно  рјешење. 

Он је истакао да је у прошлој години излобирано око 1,5 милиона КМ за ове 
потребе, кроз јавни позив директно од Министарства за избјегла и расељена лица, од 
којих је истакао три путна правца: Пођеђе - према Мјетвинима и Борјаницама, до 
Мулахасановића кућа; пут од Ратаја до Јелеча и пут од основне школе на Поповом 
Мосту до тзв. Енесовог моста, према Шадићима и Ћуреву.  

Постоји заједнички интерес да се асфалтира пут за Шуљке и Брусна, због 
грађана који живе у овим насељима, као и пут: Јошаница - Цвилин, од Пирамида  
према Козјој Луци, од бивше мермеране према Кратинама, кроз Томашћаре, према 
Анделијама, који је прошао код Министрства, пут од главне цесте на Тјентишту до 
Мркаља, у дужини од 2 km итд. 

Он је упутио критике извршној власти Општине што није аплицирала на 
јавни позив за инфраструктуру, који је расписало Министарство за људска права и 
избјеглице БиХ, у којем је наглашено да на овај позив може аплицирати само 
локална заједница. Бошњачка заједница је организована и функционише као једно 
неформално радно тијело, у чији састав улазе: предсједници савјета мјесних 
заједница, као Бошњаци; Удружење повратника у општину Фоча и Удружење 
жртава рата, који су регистровани у овој општини; Меџлис исламске заједнице Фоча 
и СДА, као политички субјект, која може много лакше сагледати проблеме 
повратничке популације и указати на њих локалној заједници ради њиховог 
рјешавања. Овај субјект је, преко протокола Општине, упутио извршној власти 
локалне заједнице своје захтјеве да би она аплицирала на овај јавни позив. Ипак, то 
се није десило, јер овај захтјев није обрађен нити третиран од надлежних служби 
Општинске управе, што представља велики пропуст и заслужује критику.  

Он је истакао да се овај јавни позив чекао четири године, јер није било 
усвојеног буџета у Вијећу министара БиХ. Ово тијело није могло аплицирати на 
јавни позив, а заинтересовано је за рјешавање питања електрификације, који 
представља велики проблем, па се сада тражи мишљење од Вијећа министара на који 
начин се може учествовати за добијање наведених средстава за електрификацију, 

зато што грађани - повратници већ 20 година живе без електричне енергије, а 
удаљени су од зграде Предсједништав БиХ само 70 km.  

Он је истакао да многе локалне заједнице на овај начин, преко разних јавних 
позива са различитих нивоа власти у БиХ прикупљају велика екстерна средства за 
разне намјене, што треба да чини и Општина Фоча. 

 

Мирослав  Матовић је сматрао да средства за Борачку организацију од 
74.000 КМ треба повећати минимално на 90.000КМ - 100.000 КМ.   

Недовољно средстава планирано је и за Удружење ратних војних инвалида и 
Удружење пензионера, при чему треба имати у виду чињеницу да је просјечна 
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пензија око 450 КМ, а пензионери доста троше за лијекове, уз оцјену да су они једна 
од најугроженијих категорија. 

Он је сматрао да треба повећати субвенције за пољопривреду, како се не би 
остало без основних животних намирница, јер је сада литар млијека достигао цијену 
бензина.  

Такође, треба повећати и средства за подрпшку наталитету, имајући у виду 
наталитет у Општини. 

 

На излагање одборника Матовића, одборник Драгослав  Станојевић је, у 

исправци нетачног навода, сматрао да је за Борачку организацију планирано 
довољно средстава за њихове годишње активности и да ова средства не треба 
повећавати. Он је истакао да је у Скупштини више пута постављао одборничко 
питање о висини плата у Борачкој организацији, али никада није добио одговор. 

 

Срђан  Драшковић, предсједник Скупштине, је похвалио прибављање 1,7 

милона КМ екстерних средстава и 900.000 КМ које је Влада РС реализовала 
директно кроз тендере за асфалтирање путева, што збирно износи око 2,6 милиона 
КМ и представљају веома значајна средства.  

Он је сматрао да и даље треба радити на повећању екстерних средстава, уз 
одржавање пријатељских односа са Владом РС и вишим нивоима власти у БиХ, као 
и свим организацијама које су вољне да уложе средства у ову општину. 

Приходи од ПДВ-а су највећим дијелом повећани због раста цијена, али и 
због стабилизације привреде на цијелом подручју РС и БиХ, имајући у виду 

ситуацију у вези са ковидом из претходне двије године када су приходи у свим 
дјелатностима привреде значајно опали. 

Он је сматрао да треба наставити са пројектима за асфалтирање путева. 

Он је истакао чињеницу да се у Фочи јавља потреба за смјештајем страних 
студената, подсјећајући да је Скупштина донијела одлуку да се то питање ријеши 
кроз изградњу новог студентског павиљона. 

Он је оцијенио да је повећање прихода од три милиона КМ значајан износ, а 

да је кроз екстерна средства нарочито видљив рад локалне управе, коју треба 

подржати, са жељом да она и убудуће настави тако радити. 
 

Симо  Мојевић, предсједник Удружења пензионера општине Фоча, је 

истакао да је, прије двије године, секретару Скупштине и предсједнику Скупштине 

предао захтјев да се Удружење пензионера општине Фоча прогласи удружењем од 
јавног интереса, приговарајући им да то питање никада није стављено на дневни ред 

Скупштине. Он је за овај пропуст приговорио и одборнику Милошу Милићу, 

предсједнику Комисије за праћење статуса пензионера.  
Он је навео податке о броју умрлих пензионера. 
Он је истакао да преко 1.000 пензионера живи са пензијом мањом од 300 КМ 

и да у Удружење свакодневно долазе пензионери који траже новчану помоћ. 
Он је апеловао да се захтјев Удружења пензионера за програлешењем 

удружења од јавног интереса упути у Скупштину, како би овом удружењу 

припадало 0,5% од буџета Општине, јер то заслужује 4.060 пензионера са подручја 
општине, од којих је 3.640 чланова Удружења пензионера.  

Он је навео примјере из других локалних заједница према којим удружење 

пензионера у Приједору из буџета добија 360.000 КМ; у Калиновику има 500 

пензионера, а удружење добија 60.000 КМ; у Трнову има 280 пензионера, а 

удружење добија 10.000 КМ.  
Он је приговорио и Начелнику Општине што је обећао да ће се ребалансом 

буџета за 2022.годину средства за Удружење пензионера повећати за 10.000 КМ, а у 

Нацрту ребаланса Буџета је планирано повећање од 5.000 КМ. 
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Милош  Милић је, у реплици на дискусију Сима Мојовића, истакао да су на 
сједници Комисије за праћење статуса пензионера, чији је и Симо Мојовић члан, све 
одлуке донесене једногласно. 

Он је, као предсједник Комисије, лично обавијестио извршну власт Општине 
и све институције о свим питањима које је Комисија расправљала, па и о наведеном 
захтјеву, тако да нема никакву одговорност у вези питања које је изнио Симо 
Мојовић. 

 

Драган  Милановић, представник Удружења ратних војних инвалида, је 

истакао да ово удружење, поред средства из буџета Општине, покушава да изнађе и 
одређена екстерна средства, у чему једним дијелом и успијева.  

Он је констатовао да су ребалансом средства за ово удружење повећана за 
2.000 КМ и она ће се утрошити. 

Сваке године ово удружење обезбјеђује полутке за угрожене инвалиде прије 
Нове године, апелујући на присутне да помогну колико могу, како би се направио 
коначан списак за ову куповуну. 

Он је замолио да се у Нацрту буџета за 2023. годину повећају планирана 
средства за ово удружење, уколико је то могуће. 

 

Дара Ђајић, предсједник Међуопштинске организације слијепих и 
слабивидих лица Фоча, је истакла да ово удружење покрива три општине: Фоча, 
Калиновик и Чајниче.  

Ове године Удружење навршава 60 година постојања и рада, за који период 
његов рачун никада није био блокиран, иако су проблеми са којим се сусреће бројни. 

Није ријешено питање финансирања рада Удружења. Савез слијепих и 

слабовидих лица Републике Српске је удружење од посебног јавног интереса, што 
није случај на нивоу локалне заједнице. Удружење се у неколико наврата обраћало 
Скупштини писмено, али и непосредно са скупштинске говорнице, којом приликом 
је изнесено ово питање. 

Удружење је Начелнику Општине доставило програм рада и финансијски 
план. Удружење нема позицију у буџету Општине; у 2021. години је из буџета 
добило 400 КМ, а у 2022. години 700 КМ, што је недовољно, имајући у виду да 
Удружење плаћа све обавезе и нема могућности да запосли лице које би водило 
административне послове, за које се повремено ангажује лице.  

Већина чланова овог удружења прима помоћ и његу, која иде за њихове личне 
потребе, одлазак код доктора, набавку лијекова, прехрамбене производе и др. 

Удружење има право да аплицира на пројекте код Министарства породице, 
спорта и омладине, што и чини, гдје је пролазило са пројектима у мањим износима, 
за организовање културне манифестације, хигијенских пакета, субвенције за 
електричну енергију и набавку огрева.  

У 2022. години, уз помоћ Туристичке организације, одштампане су брошуре 

на Брајевом писму, путем којих су рекламирани туристички потенцијали у локалној 
заједници. Удружење се обраћало и појединим установама, привредним субјектима и 
појединцима, који су пружили одређену помоћ, на ћему је изражена захвалност. 

Она је замолила да се за Удружење, с обзиром на јубијел 60 година постојања, 
уведе грант у буџету, наводећи примјере из других локалних заједница које оваквом 
удружењу издвајају мјесечни износ од 300 КМ у Власеници, 150 КМ у Милићима и 
100 КМ у Шековићима. Удружење тешко може да организује обиљежавање Дана 
особа са инвалидитетом, а ријетко га ко посјети како би се увјерио како ради и који 
су његови проблеми. 

Удружење има 20 пензионера старије животне доби, неколико лица која сама 
живе и немају ближих сродника и једно лице које поред сљепоће има и психичких 
проблема, којим се помаже у границама могућности.  
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Драган Ивановић, начелник Одјељења за финансије, је дао одговоре на 
питања и објашњења у вези са дискусијама одборника. 

Влада РС је кроз Програм јавних инвестиција обезбиједила један милион КМ 

за пројекат „Асфалтирање путева до мјесних заједница“, у чему није било никаквог 
учешћа Општине нити је то тражено. 

Када је у питању изградња и асфалтирање новог пута, цјелокупан износ плаћа 
Република и то не иде преко буџета Општине. Како је у питању пут који је 
власништво Општине Фоча, Одјељење за финансије добије све ситуације да би 
могло да повећа вриједност тог пута.  

Износ од 105.000 КМ односи се на реконструкцију постојећих путева. 
Расходи за гориво, путовања и смјештај у износу од 52.400 КМ односе се на 

трошкове смјештаја и горива свих буџетских корисника, како директора тако и свих 
радника Општинске управе који учествују на разним састанцима, семинарима или 
стручим усавршавањима, за ватрогасну јединицу која мора да оде на интервенцију, 
за инспекцију, за чишћење пута и томе слично, и то све по путним налозима. Он је 
констатовао да је сада гориво много скупље, уз напомену да је у ранијим буџетима, 

прије седам – осам година, ова ставка била много већа, а гориво много јефтиније. 
Он је истакао да се из буџета може све да види, а оно што се не види 

разрађује се у посебним програмима са детаљном расподјелом средстава на 
позиције, што се све објављује на званичном сајту Општине, уз оцјену да је 
транспарентност на високом нивоу.  

„ОК Фест“ је сврстан у буџетску позицију која гласи: Омладинске 
организације и „ОК Фест“ са износом од 40.000 КМ из којих средстава су велики дио 

добиле и омладинске организације. 

За реконструкцију Градске пијаце постојао је мало озбиљнији пројекат од 
урађеног који је више коштао, али је био проблем што се пијаца налази у 
заштићеном подручју, тако да је урађено оно што је било могуће, уз донаторска 
средства „Каритаса“, уз најаву да се на пијаци могу да ураде још неке ствари, као 
што је тоалет, о којим је било ријеч у расправи. 

Један број удружења је одлуком Владе РС проглашен удружењима од 
посебног интереса за Републику Српску. Неке општине у Републици Српској су 
утвдиле која су удружења од посебног значаја за те општине, што може да учини и 
ова скупштина. У том случају та удружења не би морала да аплицирају за расподјелу 
средстава из грантова. Ипак, суштински се ништа не би промијенило, јер удружења 
фактички већ имају такав третман, па је за њих много важније да им се повећају 
средства за расподјелу, што се и ради. Јер, уколико у буџету нема повећања 
средстава која су намијењена за удружења, ништа им неће значити што имају статус 
удружења од посебног интереса. 

У неким дискусијама одборника истакнуто је да буџет није инвестиционог 
карактера, већ је потрошачки, а истовремено се тражи да се повећа потрошачки дио 
буџета на одређене кориснике, што представља одређену противрјечност. Он је 
истакао да, као начелник Одјељења за финансије, мора да брани више инвестициони 
дио буџета, уз напомену да буџет мора бити уравнотежен, па средства која се 
повећају неком буџетском кориснику морају се умањити на некој другој позицији. 

Он је најавио да ће се о Нацрту ребаланса Буџета одржати јавне расправе, на 
којим ће сви моћи да дају своје приједлоге и мишљења. 

 

Милан  Вукадиновић, начелник Општине, је, у завршној ријечи, истакао да 
су дискусије већине одборника оправдане, али се мора схватити тежина тренутка и 
генерално сложене економске ситуације и кризе у којој се налази цијели свијет, гдје 
много јаче општине не успијевају да исплате текуће обавезе, па ни плате. 

Мора се балансирати између инвестиционог и потрошачког дијела буџета, 

при чему је он увијек за неку средину, да се заштите категорије становништва у 



13 

 

мјери у којој је то могуће, али да не изостану инвестиције, јер ако њих нема, нема ни 
прогреса ни развоја локалне заједнице.  

У текућој години извршене су планиране обавезе према свим буџетским 
корисницима. У Нацрту ребаланса Буџета извршена су повећања у границама 
могућег, при чему неки буџетски грантови нису били повећани од 2016. године. 

За Удружење пензионера у ребалансу Буџета је предвиђено повећање за 5.000 

КМ, а у Нацрту буџета за 2023. годину повећање још за 10.000 КМ, што сигурно није 
довољно, па ће се настојати повећати ова позиција ако то буде могуће. 

Средства за Борачку организацију, Организацију породица погинулих бораца 

и несталих цивила и Удружење ратних војних инвалида нису довољна, па ће се ова 
средства повећавати према могућностима, уз напомену да су сва лица из ових 

категорија која су се обраћала Начелнику Општине добила тражену помоћ. 
Он је подржао иницијативу Удружења слијепих и слабовидих лица, па је 

најавио да ће се настојати у некој мјери да се изнађу додатне могућности да се 
финансијски помогне и ово удружење. И многа друга удружења, као што су: 
Удружење 3 +, Удружење 4 + обраћају се и траже помоћ, али је Влада РС предузела 
прву мјеру којом ће се законски регулисати породице са четворо и више дјеце. 

Он је најавио да ће извршна власт Општине и у наредном периоду радити на 
доласку инвеститора на подручје општину, гдје већ постоје капиталне инвестиције, 
као што су изградња енергетских објеката и појединих фабрика. 

Један милион КМ од Владе РС добијен је из пројекта „Суфинансирање 

локалних заједница“, за који је Општина предала пројекат за асфалтирање путних 
комуникација према центрима мјесних заједница. 

Он је похвалио одборника Изета Спахића, јер је његовим залагањем у 
општину Фоча стигао значајан износ екстерних средстава. 

Према Министарству за избјегла и расељена лица Федерације БиХ послата су 
четири пројекта за одређене путне комуникације, за које треба вршити лобирање. 

Он се захвалио и оборнику Милошу Милићу на његовом залагању што је у 
општину Фоча, посредством Завода за запошљавање РС, стигло 1,9 милиона КМ за 
запошљавање борачких категорија, мада ова средства нису директно дошла у Буџет 
Општине. 

Он је истакао да је његовим личном ангажовањем излобирано 800.000 КМ за 
зграду за 55 младих брачних парова, која ће се урадити за наредне двије године. 

За реконструкције Градског трга обезбијеђено је 62.000 КМ екстерних 
средстава, јер Фоча тежи да буде туристичко мјесто и центар регије, па заслужује 

модеран трг, а радови ће кренути на прољеће. 

На Градској пијаци је одрађен максимум који се могао одрадити, с обзиром да 
је комплетна површина Пријеке чаршије под заштитом државе, па се без сагласности 
републичких и државних органа није могло излазити из постојећих оквира. На 
пијаци је предвиђена изградња тоалета и уградња одређених инсталације, што ће се 
радити на прољеће.  

Пријатеља из Владе Војводине су донирали средства за постављање 
вјештачке траве на помоћном стадиону ФК „Сутјеска“.  

Радило се у свим мјесним заједницам и свим квартовима, у оквиру 
дозвољених могућности, у складу са програмима које је усвојила Скупштина. 

МЗ Ливаде заврјеђује пажњу у смислу одређених потешкоћа у реализацији 
програмских дијелова, па ће се обавити разговор са представницима заједница 

етажних власника и Мјесне заједница.  
Пажњу заслужује и МЗ Обилићево, као и други дијелови града. 
Он је најавио да ће се о проблемима у вези са депонијом, котловницама и 

гријањем у граду разговарати на радном састанку, уз присуство представника 
политичких странака у Скупштини, гдје се јављају три питања и проблема: 
котловнице, електроснабдијевање и енергенти. 
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Општина Фоча је издвојила значајна средства за комплетну реконструкцију 
платоа Храма Светог Саве. 

За неке ризичне саобраћајнице, попут оне поред Средњошколског центра и 
још неких у граду, ријешени су тротоари и још неке ризичне тачке. Али постоји још 
тачака које су безбједоносно тешке и које треба ријешити, као што су: дио Улице 
Бранка Радичевића према Градском стадиону и улица изнад гробља Божовац, према 
Улици Светог Николе. Такође треба ријешити и проблем лежећих полицајаца. 

Општина је од ЈП „Путиви РС“ добила 445.000 КМ, којим средствима је 
асфалтирано 3,5 km пута десном обалом ријеке Таре.  

Он се захвалио свим актерима који су учествовали у организацији Свјетског 
првенства у рафтингу. 

Општина је расписала јавну лицитацију за закуп зграде основне школе у 
Заваиту. ШГ „Маглић“ је добило надлежност да газдује Парком природе „Тара“, па 
постоји интересовање да се инвестира у овај парк, да се асфалтира комплетна 
дионица пута десном обалом ријеке Таре, а да зграда основне школе у Заваиту буде 
управна зграда Парка природе. 

Скупштина је у два или три наврата доносила одлуке везано за питање 

локације депоније у Филиповићима. Али, пошто код грађана постоји бојазност у 
вези ове локације, од надлежног института је затражено мишљење, које ће 
дефинисати свој став у вези са овим питањем, које ће се разматрати и на сједници 
Скупштине и које се мора рјешавати. 

Вршено је чишћење корита ријеке Дрине и Ћехотине. У Миљевини је, у 
сарадњи са предузећем ХЕ „Бистрица“, уређен водоток ријеке Бистрице, уз помоћ 
лица која раде на изградњи хидроцентрале на ријеци Бистрици, тако да је успио да се 
ријеши проблем плављења насеља Миљевина. 

Он је изразио задовољство што су у пуном износу извршене ставке из Буџета 
за субвенције за пољопривреду и запошљавање, што говори да се води рачуна о овим 
категоријама. 

Износ средстава за спортске организације је драстично повећан и он је сада 
виши од 500.000 КМ. 

За Омладинске организације и „ОК Фесет“ је планирано 47.000 КМ. Он је 
похвалио рад свих омладинских организација за пројекте које оне раде заједно са 
Општином. 

Са заједницама етажних власника успјешно су реализовани неки од пројеката, 
као што је: фасада на згради испод зграде Општине, у насељу Сунца је ријешен дио 
кровне конструкције, у насељу Брод је покривена зграда гдје живе борачке 
категорије и гдје Општина има своје станове, а настојаће се покрити и одређени дио 
зграда у МЗ Ливаде, гдје живе борачке категорије. 

Он је подсјетио да за Борачку организацију, Удружење ратних војних 
инвалида и Организацију породица погинулих бораца и несталих цивила није било 
повећања у буџету од 2016. године, па је од 2022. године усвојена ставка: Помоћ 
борцима, породицама погинулих бораца и ратним војним инвалидима у износу од 
10.000 КМ, коју ове три организације могу да подијела најугроженијим 

категоријама, мада то није довољно, па ће се у наредним буџетима настојати да се тај 
износ повећава. 

Значајно су повећана средства за превоз ученика и градски превоз. 

Повећана су средства и за студенске стипендије, која сада износе 185.000 КМ, 
а до доласка ове извршне власти тај износ је био 150.000 КМ. 

Издвајања за социјалну заштиту, преко Центра за социјални рад, повећана су 
са 1.730.000 КМ на скоро два милиона КМ; додатак за његу и помоћ другог лица је 
са 1.200.000 КМ изашао на 1.400.000 КМ.  

Новчане помоћи су са 100.000 КМ повећане на 120.000 КМ.  
Личне инвалиднине су са 129.000 КМ повећане на 149.000 КМ. 
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Након окончане расправе, предсједник Скупштине је позвао одборнике да се 
изјане о приједлогу закључка који се односи на Нацрт ребаланса Буџета Општине 
Фоча за 2022. годину. 

Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 

већином гласова („за“ је гласало 17 одборника, један одборник је гласао „против“, а 

пет одборника је било „уздржано“), донијела 

 
З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча прихвата Нацрт ребаланса Буџета Општине Фоча 
за 2022. годину и упућује га на јавну расправу и даљу процедуру, у складу са 
Законом о буџетском систему Републике Српске. 

 

 

У 11.35 часова предсједник Скупштине, Срђан Драшковић, је прекинуо 
сједницу и одредио паузу у раду Скупштине, у трајању од 15 минута. 

 

Сједница Скупштине је настављена у 12,05 часова, уз кворум од 19 присутних 
одборника. 

 

 

АД – 3.  Нацрт  буџета Општине  Фоча  за  2023.  годину 

 

Уводно излагање о Нацрт буџета изнио је Драган Ивановић, начелник 
Одјељења за финансије. 

Он је образложио да се Нацртом буџета за 2023. годину не планира кредитно 
задужење Општине, већ постоји настојање да се што више прикупи екстерних 
средстава. У 2022. години су враћена два кредита, па ће тако у 2023. години бити 
слободно средстава 250.000 – 300.000 КМ, у којој истиче рок за отплату још око 
300.000 КМ дугорочних обавеза.  

Стижу рате за водовод, али су оне првих година доста мале. 
Он је истакао да је основа буџетске политике Општине да се обезбиједи 

нормално функционисање Општине и свих буџетских корисника, што је до сада 
рађено успјешно.  

У 2023. години је планирано да се наставе послови који су започети у 2022. 
години, а односе се на инфраструктурни дио.  

Планиран је раст текућих расхода за 11%. Планиран је раст инвестиција за 
58%, што је значајно повећање развојног дијела буџета, уз очекивање да ће се и 
наредне године остварити значајна екстерна средства. 

Планирано је повећане плате за раднике Општинске управе, које не може да 
прати повећање плата за републичке установе и институције.  

Повећана су средстава код свих буџетских корисника, којим се изашло у 
сусрет у границама колико је то било могуће и које је реално. 

Планирано је учешће у пројектима у износу од 180.000 КМ, док ће се 
поједини пројекти радити кроз посебне програме. 

Општина сада нема проблема са ликвидношћу и максимално је убрзано 
плаћање ситуација и фактура, за које се због техничких разлога не може раније 
извршити плаћање. Буџетска потрошња је планирана у мањем износу, јер су обавезе 
по кредитима смањене, што отвара простор за инвестиције. 

Он је образложио да Туристичка организација Општине Фоча има свој 
програм и било би пожељно да се он усваја као што се усвајају други програми. Ова 
организација је у 2022. години остварила приход од боравишне таксе у већем износу 
од планираног за 6.200 КМ, која представљају намјенски приход и нису потрошена, 

па су пренесена у 2023. годину. 
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Он је сматрао да треба подржати реконструкција објеката и улагање у опрему, 
јер то доприноси одређеном развоју. 

 

Након уводног излагања предлагача, предсједник Скупштине, Срђан 
Драшковић, је отворио расправу о Нацрту буџета Општине Фоча за 2023. годину. 

 

У расправи су учествовали одборници: Крсто Ивановић, Мирослав 
Ристановић, Никола Вуковић, Милош Милић, Изет Спахић, Душан Бодирога, 
Драгослав Станојевић, Милорад Костић, Снежана Голијанин, Татјана Шифорија и 
Срђан Драшковић, предсједнике Скупштине. 

У расправи су учествовали и Срђан Станковић, предсједник Општинске 
борачке организације, а одговоре на питања и образложења у вези са дискусијама 
одборника дали су: Драган Ивановић, начелник Одјељења за финансије и начелник 
Општине, Милан Вукадиновић. 

 

Крсто  Ивановић је оцијенио да је Нацрт буџета урађен на бази претходног 
буџета и његовог извршења, који је планиран у укупном износу од 14,7 милиона КМ, 
што представља повећање за 1,8 милиона КМ, при чему се водило рачуна о свим 
организацијама и установама.  

Он је истакао да је у Нацрту ребаланса Буџета за 2022. годину издвојено 
17.000 КМ за Средњошколски центар, који средства ће се употријебити за опремање 
једног информатичког кабинета. У Нацрту буџета је планирано издвајање за 
Средњошколски центар од 21.000 КМ. У буџету ове установе за службена путовања 

у текућој години планирано је 4.000 КМ, а у 2023. години 6.000 КМ, која средства се 
потроше на учешће просвјетних радника на разним семинарима, учешће ученика на 
разним такмичењима, као и за пројектини тим - слање професора на обуку.       

Средњошколски центар је у 2022. години добио 20.000 КМ за пројекат 
„Кабинет - пројекат табла“, а код Министарства просвјете и културе аплицирао је за 
реконструкцију крова у износу од 120.000 КМ, којим средствима би се извршила 
комплетна адаптација крова на објекту Средњошколског центра. 

Он је сматрао да треба водити рачуна о развоју руралних дијелова Општине. 
Он је замолио, у име грађана из Горњег Превраћа, да се у овом насељу, гдје 

има 11 домаћинстава, са 32 становника, асфалтира око 600 метара пута до њихових 
кућа, новим асфалтом, који је рађен 2006. године и већ је пропао, да се покрпе 
ударне рупе и настави са даљим освјетљењем овог насеља. У овом насељу има 11 
дјеце, од којих осам ученика иде у основну школу, док је троје дјеце предшколског 
узраста и треба да крене у школу, а насеље је 4,5 km удаљено од града. Становници 

из овог насеља се баве свим гранама пољопривреде и од тога обезбјеђују додатна 
средства за живот. 

Он је најавио да ће подржати Нацрт буџета, уз задовољство што се Општина 
не задужује у наредној години. 

 

Мирослав  Ристановић је констатовао да је према Нацрт буџета планирани 
буџет Општине за 2023. годину већи за 14%, да су враћена два кредита, што 
омогућује да се средства из буџета у износу 200.00 – 300.000 КМ могу искористити  
за одређене инвестиције. 

Он је подржао повећање на ставци: Подршка наталитету, која је са 130.000 

КМ повећана на 150.000 КМ, из које се финансира вантјелесна оплодња. Он је 
образложио да републички буџет обезбјеђује три бесплатне процедура вантјелесне 
оплодње, а парови који искористе те три процедуре имају од Општине још 5.000 КМ. 
Он је сматрао да је веома важно што Општина није одредила критеријуме и 
поставила услове за ова средства, која се могу добити без обзира гдје се ради 
процедура вантјелесне оплодње.  
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Општина Фоча за пренаталитетни тест издваја 300 КМ, без икаквих 
критеријума, па сви који ураде овај тест имају право на тај износ, без обзира да ли су 
имали индикацију или нису. 

За наталитетну политику је важно што је планирана помоћ за породиље ако у 
породици нико није запослен, у износу од 1.000 КМ, као и по 1.000 КМ за свако 
треће, четврто и свако наредно рођено дијете. 

Он је истакао да је оправдано и повећање средстава за партерно уређење 
Храма Светог Саве, са 60.000 КМ на 110.000 КМ, изражавајући задовољство што ће 

отварању Храма присуствовати српски патријах Порфирије. 
Он је подржао повећање средстава за субвенције за пољопривреду, осјетљиве 

категорије, као и Дом здравља, које је са 110.000 КМ повећано на 120.000 КМ, на 
чему је изразио захвалност. 

Он је образложио да је Дом здравља из властитих средстава купио једно  
половно санитетско возила са погоном на сва четири точка, којим се може на бољи 
начин пружати здравствена заштита, а посебно у зимским условима. 

Важно је и што у буџету за 2023. годину није планирано кредитно задужење, 

што показује да се води одговорна буџетска политика. 
Он је оцијенио да су буџетски приходи реални, уз напомену да би требало 

видјети да ли се могу повећати приходи од концесионих накнада и експлоатације 
шљунка. 

Он је констатовао да у новом сазиву Народне скупштине Републике Српске 

Фоча има два народна посланика, изражавајући наду да ће се у Општину донијети 
више пројеката у наредним годинама. 

Он је најавио да ће подржати Нацрт буџета за 2023. годину.  
 

Никола  Вуковић је констатовао да су у 2022. години истекла два кредита, да 
није било новог кредитног задужења и да су сви пројекти у овој години финансирали 
из буџета Општине и екстерних средстава, која су износила више од 1,7 милиона 
КМ, уз наду да ће екстерних средстава бити и наредне године. 

Он је оцијенио да је горући проблем у Општини депонија, изражавајући наду 
да ће се и то питање успјешно ријешити и изнаћи адекаватна локација, уз заједничко 
залагање извршне власти Општине и Скупштине, уз напомену да је за рјешавање 
овог питања спреман да подржи и одлуку о кредитном задужењу Општине, чиме би 
се коначно ријешило питање Рјечице. 

Он је сматрао да су субвенције у пољопривреди дале резултате и да оне доста 
значе пољопривредницима. 

Он је истакао да ће увијек подржати повећање средстава за борачке 
катерогије, јер оне свој посао обављају часно и поштено.  

Он је подсјетио да Удружење ратних војних инвалида није било буџетски 
корисник до прије коју годину, када је уврштено у буџет, а износ средстава за ово 
удружење је са 5.000 КМ повећано на 23.000 КМ, што није довољно да би се могло 
помоћи свим ратним војним инвалидима, којих у Општини има много и већина њих  
веома тешко живи. 

Он је предложио да се повећају средства на ставци: Помоћ борцима и РВИ, 
која су планирана у износу од 10.000 КМ. 

Он је сматрао да Фоча треба да буде поносна што ће Храм Светог Саве, по 
завршетку свих радова на објекту и око њега, бити један велелепни објекат. 

 

Милош  Милић је оцијенио да је Нацрт буџета урађен стручно, уз лијеп и 
прегледан табеларни приказ буџетских позиција према законској методологији. 

Он је скренуо пажњу да треба имати у виду да постоји могућност да и Дом 
здравља пређе на трезорско пословање преко буџета Општине.  
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Он је похвалио што се све обавезе Општине сервисирају на вријеме и што су 
отплаћена два кредита. 

Он је сматрао да треба повећати средства за Удружење пензионера, као и 
извршити сљедеће радове: партерно уређење у Насељу сунца, уређење Соколске 
улице, уређење дијела зграда на Крвавцу, у Улици цара Лазара, наставак изградње 
крова на ОШ „Веселин Маслеша“, крова на згради „Формозе“ у насељу Брод, 
рјешавање проблема пијаће воде у МЗ Кута, у насељимаа Бостаништа и Штовић, као 
и постављање лежећих полицајаца у Грановском сокаку и Карађорђевој улици, јер то 
нису узалуд утрошена средства.  

У 2023. години Општина треба да буде сервис у изградњи великих 
инвестиционих пројеката, као што су: ХЕ „Бук Бијела“, ХЕ „Бистрица“ и путна 
комуникација Брод - Шћепан Поље, од којих се очекују велика екстерна средства.  

Он је сматрао да се екстерна средства могу обезбиједити само уколико 
постоје пројекти и изврши се лобирање. Ова средства могу се добити кроз промоцију 

природних љепота и туристичких потенцијала, као што су подручја: Врбница, 

Зеленгора, Златн бор, Веленићи, Закмур и друга. Он је предложио да се подрже они 

који раде на промоцији вјерског туризма на овим подручјима.  
Он је апелова да се врши промоција садње и производње шљиве и да се она 

више узгаја, јер је општина Фоча некада била позната по производњи овог воћа, 

наводећи као примјер Градачац, који има много фондова.  
Он је апеловао и да се повећају приходи по основу експлоатације шљунка. 
Он је најавио да ће подржати Нацрт буџета за 2023. годину. 
 

Изет  Спахић је истакао да ће наставити да излагањем које је имао приликом 
разматрања Нацрта ребаланса Буџета за 2022. годину.  

Он је показао спремност да, као одборник, може дати одређени допринос када 
су у питању екстерна средства за инвестиције на подручју Општине, за 
инфраструктуру, запошљавање и привлачење нових предузећа. 

Он је, ради информисања грађана, тражио да се појасни да ли је Општина 
пропустила прилику да аплицирала на јавни позив које је расписало Министарство 
за људска права и избјегла лица БиХ, а ради се о 2,5 милиона КМ која ће намијењена 
за електрификацију повратничких насеља. 

Он је констатовао да се у МЗ Избишно граде три мале хидроелектране, 
сматрајући да би било добро да у овој мјесној заједници, по основу овог пројекта, 

уради путна инфраструктура и други ситни радови, што важи и за мјесне заједнице 

Миљевина и Кута, односно на подручја гдје ће дјеловати ове три хидроцентрале. 
За села Пољице и Бањине, у МЗ Јелеч, он је лично излобирао 90.000 КМ за 

електрификацију овог подручја, тако да је урађен високи напон, а остало је да се 
уради ниски напон и трафостанице. Он је сматрао да би било коректно да Општина у 
буџету за 2023. годину планира одређена средства да се заврши електрификација ова 
два села, која су мултиетничког састава, гдје је урађено 2/3 посла.  

Он је предложио да се за електрификацију села Драче и Вођице Општина 
обрати малим хидроелектранама, које су направљене на подручју МЗ Јелеч, и тако 
овај проблем коначно ријеши. 

Код федералног министарства БиХ дјелимично су прошла два путна правца за 
асфалтирање, и то: путни правац од магистралног пута, преко Мркаља, до 
православног гробља изнада села Мркаљи и путни правац од објекта „Фоледа“ у 
Миљевини, преко Томашћара, до кућа Анделија. Он је сматрао да би Општина 
требало да ово има у виду, јер се ова два путна правца могу асфаслтирати 
заједничким снагама.  

Он је истакао да у насељу Рјечица постоје бошњачке куће чији су темељи 
затрпани, да власници ових кућа имају проблема када аплицирају за средства за 
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обнову кућа, па је апеловао да се тешким машинама откопају темељи и одвезе земља 
са затрпаних кућа. 

Он је сматрао да би Општина требало да има бољи приступ у 2023. години 
када су у питању Исламска заједница и два удружења која окупљају Бошњаке и 
регистрована су за ову општини, а до сада су маргинализовани у односу на друге 
невладине организације и вјерске заједнице. 

Он је сугерисао да, као одборник који у Скупштини представља бошњачку 
популацију, буде укључен у изради приједлога буџета за 2023. годину, јер се могу 

заједно издоговарати екстерна средства на заједничким пројектима.  
 

Душан  Бодирога је констатовао да су планирана буџетска средства за 2023. 

годину већа у односу на 2022. годину за 1,8 милиона КМ. Највеће повећање је од 
ПДВ-а које је предвиђено за два милиона КМ, што је посљедица инфлације.  

Он је сматрао да ће се од овог износа око 1,2 милиона КМ издвојити на текуће 
трошкове: плате запослених у Општинској управи, трошкове електричне енергије и 
телефона, а нешто ће ићи за социјалну заштиту, произведену сталну имовину и 
издатке за прибављање објеката и грађевинског земљишта, о чему је тражио 
појашњење. 

Он се сложио са приједлозима да се радницима Општинске управе повећају 
плате. 

Он је подсјетио да се повећањем плата запослених у Општинској управа 
повећава и висина просјечне плате која је основ за обрачун плате функционера 
Општине и одборничких паушала. Он је предложио да се на почетку 2023. године 
донесе нова одлука о платама функционера Општине и накнадама одборника 

Скупштине, односно да оне остану на нивоу из 2022. године, јер би се тиме дио 
средстава уштедио за друге категорије или неке друге потребе.  

Он је, такође, предложио да се одборницима који присуствују чину 
закључења брака укине новчана накнада која се исплаћује по том основу. 

Он је констатовао да су средства за „ОК Фест“ и омладинске организације 
повећана на 50.000 КМ.  

Он је навео да је у Фочи регистрована нова Омладинаска организација 
„Оаза“, чији је предсједник Јасмина Давидовић, бивша министрица омладине и 
спорта, која је од републичких институција добила око 4.500 КМ за пројекат уређења 
стадиона и за лопте у Дјечијем вртићу, који пројекти нису реализовани, што би 
требало провјерити. 

Он је сматрао да треба повећати средства за пољопривреду, јер је 
пољопривреда једна од стратешких грана на којој је планиран развој Општине. 

Он је сугерисао да се субвенцијама за запошљавање предвиди и подршка 
иноваторима, јер они на одређени начин промовишу и општину, наводећи примјер 
иноватора Радовића који је властитим средствима направио моторно мозило. 

Он је апеловао да Општина, заједно са општинама из Херцеговине и 
романијске регије, заузме одлучан и заједнички став према Влади Републике Српске  
када су у питању регионалне и локалне путне комуникације како би се од Владе РС 
добила већа средства и путеви који су од виталне важности за ове општине довели 
на задовољавајући ниво. 

Он је питао докле се стигло са пројектом изградње пута према Шћепан Пољу, 

што је било најављено у предизборној кампањи садашњег предсједника РС 
Милорада Додика, уз напомену да је за изградњу овог пута од предсједника Србије, 

Вучића, добијено пет милиона евра, који би ишао према Тјентишту и Шћепан Пољу 

и даље се одвајао кањоном ријеке Сутјеске на Косман Пољу. 

 

Драгослав  Станојевић сe придружио одборницима који су у својим 
дискусијама истицали развој и инвестиције. 
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Он је истакао да нема ништа против давања за социјалне категорије и 
издвајања за борачке и друге организације, сматрајући да од повећања и издвајања 
средстава за ове категорије нема неке велике помоћи и да се неће осјетити никакав 
посебан бољитак. 

Он је сматрао да треба максимално подржати лица која се одваже да се у 
садашњем тешком времену самостално баве било којом дјелатности и тако себи и 
својој породици обезбиједе егзистенцију, да се помоћ у пољопривреди од 5.000 КМ 
представља као велика, а у ствари је минимална, тако да она треба да буде подстицај 
20.000 – 30.000 КМ који нешто значи у пољопривреди, јер је прошло вријеме чобана 
и пољопривреда представља озбиљан посао.  

Средства за зимско одржавање путева су повећана на 80.000 КМ, што је и 
логично, с обзиром на цијене горива и остале трошкове.  

Он је истакао да је у претходне двије године, као предсједник Савјета Мјесне 
заједнице Годијено, имао изузетно добру сарадњу са Начелником Општине, тако да 
је пут за ову мјесну заједницу био увијек проходан у зимском периоду, за разлику од 
претходних година за које је пожелио да се никада не понове.  

Ставци „Изградња саобраћајне инфраструктуре“ планирана је у износу од 
240.000 КМ. Он је изразио наду да ће са за ову ставку изнаћи много више средстава 
од министарстава и влада, са различитих нивоа власти и да ће се урадити адекватне 
саобраћајнице, које су кључне за привредсни развој Општине. 

Он је сматрао да ће се за изградњу нове депоније изнаћи адекватна локација. 

Он је изразио одређено чуђење и није му јасно зашто се поново поставља ово 
питање, подсјећајући да је Скупштина једногласно подржала избор локације за 
депонију у Филиповићима, да се већ двије године прича о овој локацији, да су сви за 
њу гласали и ћутали, без примједби, а сада се поново поставља питање локације за 
депонију, уз личну оцјену да се ради о политичким притисцима.  

Он је сматрао да средства за субвенције у пољопривреди од 160.000 КМ нису 
довољна и да их треба повећати, јер пољопривреда није нимало јефтина грана. 

Он је апеловао да се помогне пољопривредницима који граде пољопривредне 

објекте. 

Он је истакао да пољопривредницима свакодневно трпе штету од вукова и 
друге дивљачи, уз сугестију да и Ловачко удружење помогне у рјешавању овог 
проблема. 

Он је похвалио активности Општине на партерном уређењу Храма Светог 
Саве, чијим ће завршетком радова Храм добити лијеп изглед. 

 

Милорад Костић је, у реплици одборнику Станојевићу, истакао да је 
начелник Општине, Вукадиновић, на сједницама Скупштине рекао да постоји 
локација за нову депонију, да има 40.000 КМ за пројектну документацију и да је све 
испитано, а да су одборници опозиције гласали за приступ томе, да су били 
изманипулисани од Начелника Општине и повјеровали, али да одборници СДС-а 
нису гласали за локацију депоније у Филиповићима, јер ништа није било истина.  

Он је наставио дискусију, наступајући и у име Клуба одборника СДС-а. 
Он је сматрао да у завршној ријечи не могу да дискутују и начелник 

Одјељења за финансије и Начелник Општине, јер је начелник Одјељења за 
финансије само један рачуновођа, па о буџету Општине може да дискутује начелник 
Општине и начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности и да оно што 
прича начелник Одјељења за финансије причају други.  

Ставка „ОК Фест и омладинске ораганизације“ планирана је у износу од 
50.000 КМ. Он је сматрао да је у оквиру ове ставке требало разврстати омладинске 
организације.  

Он је, у вези са трошковима путовања, истакао да родитељи дјеце 
предшколског узраста из Дјечијег вртића, која иду на Тару или Јахорину, сами сносе 
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трошкове, при чему можда дио горива сноси Општина. Он је питао шта је са 
субвенцијама за превоз када је то од општег интереса за дјецу. 

Проблем са котловницама у граду траје неколико година. Он је сматрао да је 
са досадашњим даваоцем услуга гријања требало наћи рјешење за проблем наплате 
дугова како би он и ове грејне сезоне наставио са пружањем услуга гријања. 

Он је питао гдје су приходи од концесија и шта Општина добија од изградње 

ХЕ „Бук Бијела“, сматрајући да ће Општина у еколошком смислу бити унакажена. 
Он је питао шта Општина добија од Парка природе и како овим парком може 

да газдује ШГ „Маглић“.  

Он је сматрао да Градски трг треба средити, због туриста, али у неким бољим 
временима.  

Он је питао да ли власт Општине диже глас што су путеви до општине Фоча  
тако лоши да туристи не могу да дођу у Општину.  

Он је констатовао да је за изградњу нове депоније планирано 300.000 КМ, уз 
апел да се са грађанима из насеља Рјечица што прије одржи састанак у вези 
постојеће депоније. 

Он је сматрао да су планирана недовољна средства за Општинску борачку 
организацију, Организацију породица погинулих и заробљених бораца и  несталих 

цивила, Удружење ратних војних инвалида и Удружење пензионера, јер они имају 
своје потребе које треба уважити.  

Он је питао гдје је социјална карта породица које су остале иза погинулих 
бораца.  

Он је похавлио учешће Општине у завршетку Храма Светог Саве. 
 

Снежана  Голијанин је истакла да се сваке године повећава број корисника 
права за туђу његу и помоћ. Ова ставка у буџету Центра за социјални рад је највећа и 
износи 1,8 милиона КМ, од чега 900.000 КМ издваја Република Српска.  

Ово право оставарује око 750 - 800 лица, а новчани износ се креће 110 - 220 

КМ, што зависи од степена функционалности корисника овог права. 
Она је образложила да се Центар за социјални рад сада суочава са проблемом 

смјештаја старих лица у домове, а у наредној години ће то бити још већи проблем, 

јер постоји велика листа чекања.  
Постоји ставка „Помоћ у кући“ и Центар за социјални рад тражи лица која би 

могла да се брину о неспособним лицима до њиховог смајештаја у дом. 

Евидентан је пораст броја лица са психичким тегобама. 
Она је најавила да Центар у наредној години очекује много више посла, а има 

веома мало стручних лица, проблематика се усложњава у узрасту основаца и 
средњошколаца, па је потребно да се ради на превенцији да би се сачувало здраво 
језгро омладине, што је врло тешко. 

Она је истакла да у насељу Горњи Превраћ има породица са четворо или 
петоро дјеце, која иду сама у школу, па је предложила да се обезбиједи школски 
превоз. 

Она је најавила да ће подржати Нацрт буџета за 2023. годину. 
 

Татјана  Шифорија је оцијенила да Нацрт буџета за 2023. годину има 
развојну компоненту и да су инвестиције у нову имовину и реконструкцију постојеће 
имовине повећане за 58% у односу на 2022. годину. 

Она је констатовала да је буџет за 2023. годину планиран у износу од 14,7  

милиона КМ и да је већи од Буџета за 2022. годину за 1,8 милиона КМ, без 
кредитног задужења, са инвестицијама и повећањем плата.  

Планирано је издвајање средстава за рјешавање проблема одлагања отпада, 
наставак активности за изградњу зграде за младе брачне парове, реконструкцију и 

санацију инфраструктуре: путеви, спортски и други објекти. 
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Она је сматрала да радницима Општинске управе треба повећати плате, јер 
радници општинске управе неких неразвијенијих општина имају веће плате, као и 
радници запослени у саставу буџетских корисника, који су своје плате морали да 
ускладе са колективним уговорима из те области, а цијена рада у тим установама је 
већа од цијене рада у Општинској управи.  

Она је подсјетила да је на 16. редовној сједници Скупштине поднијела 
иницијативу да се општинским инспекторима повећа плата за 15%.  

 Она је подржала планирано улагање у опрему, канцеларијски намјештај, 
возни парк, повећање средстава за стипендије, субвенције у пољопривреди и  
подршку наталитету и пронаталитетној политици. 

Она је истакла да је у току 2022. године поставила много одборничких питања 
и поднијела више иницијатива и да је била у контакту са много предсједника савјета 
мјесних заједница и грађана везано за мјесне заједнице и проблеме грађана.  

Она је поново замолила да се у МЗ Ливаде ријеше проблеми: крова на два 
стамбена објекта, дрвљаници, потпорни зидови, огледало и куповина објекта 
„Хидроградње“ и да се свакако заврше у 2023. години. Она се захвалила на урађеној 
банкини у мјесту Шанац, уз молбу ресорном одјељењу да се поставе три огледала на 
локацијама: Ливаде, Шанац и Баљево Поље, код кућа Станојевића. 

У 2022. години издвојена су средства за набавку комуналне опреме, повећан 

је број контејнера у приградским насељима, као и центру града, па је тражила да се и 
на Баљевом Пољу поставе два контејнера. 

Она је питала да ли постоји могућност да се асфалтира два километра пута: 
Хум – Брштеновица, десном обалом ријеке Таре, који је дуг 18 km, од чега је досад 

асфалтирано 5,5 km пута. 

Она је апеловала да се планира проширење пута према Јошаници и Превраћу, 
јер на појединим дијеловима постоји сужења пута на којим два аутомобила не могу 
мимоићи. 

За пут: Велечево - Орахово одобрено да се асфалтира 100 метара пута. Она је 
апеловала да се асфалтирање овог пута продужи још за 100 метара, јер на путу 
постоји узвишење гдје аута не могу да пређу макадам. 

Она је тражила да се заврши пут за Биоково и ударне рупе на путу за Горње 
Орахове, од кућа Обреновића. 

Она је сугерисала да се повећају средства за Дом здравља за још 5.000 КМ, јер 
су повећане цијене енергената. 

Она је подржала повећање за борачке ораганизације (Борачку организацију, 
Организацију породица погинулих и заробљених бораца и несталих цивила, 
Удружење ратних војних инвалида), Удружења пензионера и друга удружења. 

 

Срђан  Драшковић, предсједнике Скупштине, је тражио од начелника 
Одјељења за финансије да образложи колико је средстава Општина вратила кроз 
кредите за ове двије године и закључно са наредном годином. 

Он је сматрао да су кредитна задужења понекад потребна када је ријеч о 
инфраструктурним пројектима, уз подсјећање да је у претходним мандатима 
Скупштина доносила одлуке о кредитном задужењу за инфраструктурне пројекте, па 
уколико би се у наредним годинама радили неки инфраструктурни објекти, не би 
било лоше да се одобри кредитно задужење за њихову изградњу. 

Он је сматрао да је паркирање велики проблем у граду, па за рјешавање овог 
питања треба размишљати о изградњи јавне гараже. У центру града постоји велики 
проблем са паркирањем, а биће још већи јер постоји могућност надоградње неких 
стамбених објеката, којим ће се повећати потреба за новим паркиралиштима. 
Пројекат за јавну гаражу би могао да се реализује иза објекта „Златна дуња“, уз 
сугестију да се планира градња јавне гараже на три етаже како би се на неки начин 
растеретило паркирање у центру града. 
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Он је похвалио извршено асфалтирање дијела пута десном обалом ријека 
Таре, уз наду да ће се ово асфалтирање и даље наставити. 

Он је поздравио све активности на асфалтирању пута: Брод - Шћепан Поље, 
гдје су радови у току, радове на асфалтирању пута према Драгочави, партерно 
уређење Храма Светог Саве, који ће добити лијеп изглед, као и реконструкцију 
Храма Светог Николе, која је у току и коју ће помоћи и Општина. 

Он је истакао да је изградња нове депоније веома важно питање, које се мора 
ријешити, јер су изгубљене двије године.  

Он је похвалио повећање буџета за 1,8 милиона КМ, уз оцјену да ће, с 
обзиром на повећање цијена, оно бити још веће. 

Он је најавио да ће Клуб одборника ДЕМОС подржати Нацрт буџета за 2023. 
годину јер је планиран у реалним оквирима. 

 

Срђан Станковић, предсједник Општинске борачке организације Фоча, је 
образложио да је више од 80% ратних војних инвалида остало у саставу Општинске 
борачке организације, која сада има преко 3.000 чланова и 19 одбора.  

Он је констатовано да се, ипак, Борачкој организацији планира повећање за 
свега 7%, док се Удружењу ратних војних инвалида планира повећање од 40%, 
сматрајући да то није у реду. Борачкој организацији средства се нису повећавала од 
2012. године, док су Удружењу ратних војних инвалида, које је основано прије седам 
година, средства до сада повећана у три наврата.  

Борачка организација у току године има више од 25 дешавања на подручју 
Општине, а исто толико и ван Општине. 

Он је навео примјер да борачка организација у општини Калиновил има 60 

чланова, али из буџета ове општине добија 83.000 КМ годишње. 
Борачка организација има три стално запослена радника, док остале двије 

организације са борачком популацијом имају по једног стално запосленог радника. 

Он је истакао да Борачка организација није учествовала у раду комисије за 
расподјелу помоћи борачким категоријама, јер се није слагала са бројем чланова у 
комисији испред појединих борачких категорија, а ни начином расподјеле средстава, 
али је овој комисији доставила списак 12 материјално најугроженијих бораца. 

 

На излагање Срђана Станковића, исправку нетачног навода је изјавио 
одборник Драгослав Станојевић, на коју је одговорио Срђан Станковић, са 
наводима о организацији рада Борачке организације.  

 

Драган  Ивановић, начелника Одјељења за финансије, је образложио да се 
предметни материјал разматра у форми нацрта и када га Скупштина прихвати, он се 
упућује на јавну расправу, прије утврђивања његовог приједлога.  

У Нацрт буџета за 2023. годину није убачен Дом здравља, мада постоји 
велика могућност да се то деси, иако Владе РС није о томе донијела одлуку. Један  
број домова здравља у Републици Српској је већ прешао на трезорско пословање 

локалних заједница, о чему одлуку доноси ресорно министаство. 
Он је образложио одређене буџетске ставке. 

За санацију крова ОШ „Веселин Маслеша“ Општина је у Нацрту ребаланса 
Буџета за 2022. годину издвојила на име помоћи 5.000 КМ, а у 2023. години ће 
пружити помоћ кроз градт „Образовне институције“.  

Позиције које се односе на Скупштину и друге позиције ће бити детаљније 
разрађене кроз конкретне програме.  

Он је образложио шта значе трошкови, а шта улагања. 
Он је образложио да ће се у посебној информацији, која се дотавља  

Скупштини на разматрање, навести колико је у протекле двије године враћено 
кредитних  средстава, по основу главног дуга и камата. 
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Милан Вукадиновић, начелник Општине, је изложио завршну ријеч о 
Нацрту буџета за 2023. годину. 

Он је образложио да је цијена рада у Општинској управи Нацртом ребаланса 
Буџета за 2022. годину повећана за 5 КМ, док је у 2023. години планирано повећање 
за још 5 КМ, уз напомену да се код повећања плата није могао пратити темпо који се 
односи на републичке институције. 

Средства која се планирају за борачке категорије сигурно нису довољна. 
Општина је помогла код изградње спомен-обиљежја погинулим борцима у 

Заваиту и Миљевини, а помоћи ће и код изградње спомен-обиљежја у Превраћу, као 
и другом мјестима. 

Санација крова на објекту Средњошколског центра и крова на ОШ „Веселин 
Маслеша“ треба да буде приоритет, па ће за ове потребе дио средства издвојити 

Општина, а дио ресорно министарство. 

Доста се урадило и наставиће се са радом на рјешавању проблема у 
приградским мјесним заједницама као што су: школско и дјечје игралиште и 
освјетљење, што ће бити предвиђено у конкретним програмима. 

Према Министарству за избјеглице и расељена лица БиХ послата су четири 
пројекта за путеве: Годијено – Папратно, Јошаница – Цвилин и Даничићи – Козја 

Лука, као и за електрификацију села Ђурђевићи и села у Козјој Луци. 
Средствима из буџета и средствима међународних донатора, конкретно 

„Каритаса“ настоји се помоћи лицима која се баве иновацијама. 
У вези са путним комуникацијама планирани су сљедећи радови: 

-  експропријација земљишта за пут према Тјентишту и изградњу моста преко 
ријеке Дрине, 

-  асфалтирање пута за насеље Драгочава, са пратећим елементима, у дужини 
од 5,5 km. 

Од изградње хидроенергетских објеката на ријеци Дрини и Бистрици 
Општина ће имати велике бенефите, уз запослење већег броја радника, у току 
изградње и по завршетку планираних радова. 

Повећане су субвенције за:  

-  пољопривреду, при чему је измијењен правилник о подстицајима како би се 
омогућило да што више пољопривредних произвођача остваре ове подстицаје, 

-  запошљавање, уз најаву да ће у 2023. или 2024. години бити јавни позив за 
пријем приправника, који се сада спроводи за пријем приправника у школама,  

-  за Општинску организацију Црвени крст, која се максимално труди да 
помогне угроженим грађанима. 

Веома коректна сарадњу је остварена са свим омладинским организацијама, 

од којих је организације „Оаза“ тек организована па неке сарадње није ни било. 
„Ок Фест“ је културна манифестација која окупља велики број младих, коју 

треба подржати, јер она промовише Општину. 
Он је најавио да ће уважити приједлог да се Дому здравља повећају средства 

још за 5.000 КМ. 
Пројекат Градске пијаце је завршен. Планирано је да се уради и тоалет. 

Реконструкција Градског трга креће на прољеће. 

Радовима на Центру за култури и информисање, који се односе на фасаду и 
столарију, започети су и настојаће се да се и заврше. 

У вези са изградњом јавне гараже треба водити расправа или предвидјети 

могућност да се у сваком кварту планира паркинг простор, за шта постоји реална 
потреба. 

Повећане су ставке за: градски превоз, превоз ученика, помоћ појединцима, 
као и подршку наталитету, гдје Општина суфинансира пренатални тест у износу од 
300 КМ, уз најаву да ће овај тест у комплету бити финансиран од Владе РС. 
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Грант од 10.000 КМ за помоћ борцима има за циљ да се помогне 
најугроженијим боракким категоријама. 

Пут десном обалом ријеке Таре у 2022. годину је асфалтиран у дужини од 3,5 

km. Он се захвалио рафтерима са подручја Општине који су се показали као добри 

домаћини и на добар начин су промовисали Општину. 

Он је најавио да ће наредних дана бити одржан састанак на којем ће се 
разматрати питање депоније и проблема гријања у граду, које треба ријешити. 

 

Након окончане расправе, предсједник Скупштине је позвао одборнике да се 
изјасне о Нацрту буџета Општине Фоча за 2023. годину.  

Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 

већином гласова („за“ је гласало 16 одборника, пет одборник је гласало „против“, 

није било „уздржаних“), донијела 

 
З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча прихвата Нацрт буџета Општине Фоча за 2023. 

годину и упућује га на јавну расправу и даљу процедуру, у складу са Законом о 
буџетском систему Републике Српске. 

 

 

АД – 4.  Приједлог одлуке о куповини  непокретности – индивидуалног 

стамбеног  објекта  и  земљишта  уз  објекат  у  насељу  Миљевина,  изграђеног  

на  к.ч.  број: 758  к.о.  Миљевина,  уписана  у  Посједовни  лист  број:  297/1  к.о.  
Миљевина  

 

Уводне напомене о Приједлогу одлуке дао је Виде Вуковић, начелник 
Одјељења за општу управу. 

Он је образложио да је Општина Фоча два пута расписивала јавни тендер за 
изградњу куће за смјештај породице Крсман Вукашина, оца погинулог борца којем 
је у априлу 2021. године изгорио стамбени објекат у Миљевини. На расписани 
тендер није било пријављених понуђача.  

Сада се створила могућност да се у Миљевни купи кућа са земљиштем, на 
доброј локацији, за износ од 27.000 КМ, са чиме се сложио и наведени корисник. 

Усвајањем Приједлога одлуке за куповину наведене непокрености Општина 
Фоча би ријешила стамбено питање Крсман Вукашина, о чему је преузела обавезу, 
уз напомену да је Скупштина, на претходној сједници, донијела сличну одлуку којом 
је, по истом основу, ријешено стамбено питање за Јевтовић Милицу.  

 

Предсједник Скупштине, Срђан Драшковић, је отворио расправу о 
Приједлогу одлуке. 

 

За дискусију није било пријављених. 

 

Предсједник Скупштине је позвао одборнике да се изјасне о Приједлогу 
одлуке. 

Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 

једногласно („за“ је гласало 20 одборника), донијела  
 

О д л у к у 

о  куповини  непокретности - индивидуалног  стамбеног  објекта  и  земљишта  

уз  објекат  у  насељу  Миљевина,  изграђеног  на  к.ч. број:  758  к.о  Миљевина, 
уписана  у  Посједовни  лист  број:  297/1  к.о.  Миљевина. 
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АД – 5.  Информација  о  реализацији  Стратегије  интегрисаног  

руралног  развоја  општине  Фоча  за  2022.  годину  

 

Уводне напомене у вези са Информацијом дала је Оливера  Елез, начелница 
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности. 

Она је образложила да је у Информацији наведен пресјек стања свих 

подстицаја у пољопривреди који су реализовани у 2021. години.  

У Информацији је обједињена стратегија која је рађена у сарадњи  са 
Општином Плужине, која је у завршној фази.  

Општина је тренутно заступљена у једном пројекту у организацији 
Министарства трговине БиХ, које посредује у изради нове стратегије. 

Она је образложила да рурални развој не обухвата само пољопривреду, него и 
друштвени живот, који је у руралним срединама стално у силазној путањи, јер 
постоји стална миграција становништва према граду, улагања у сеоска подручја се 

своде углавном на дјечја игралишта, нема улагања у културна дешавања, па нема 
потребе ни да се организују таква дешавања јер је слаба посјећеност и културних 
дешавања у граду. 

За општину Фоча се, заједно са општинама горњодринске регије, ради нова 
стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја, па ће бити од користи све идеје 
и сугестије, које ће допринијети бољем развоју. Претходна стратегија је била 
наслоњена на прекограничну сарадњу општина Фоча и Плужине и она је исцрпљена 
преко пројеката који су били у овој прекограничној сарадњи. 

У Информацији су дата сва улагања у 2021. години, уз напомену да још 
увијек траје позив по правилнику о подстицајима у пољопривредној производњи за 
шталске капацитете, а завршени су за овце и краве. За сада је мали број апликација  
када је у питању откуп малине, гдје су аплицирали једно или двоје лица.  

Она је истакла да, након измјена правилника, и пчелари могу да добију 
подстицаје, без обзира да ли су регистровани у АПИФ-у. 

 

Предсједник Скупштине, Срђан Драшковић, је отворио расправу о 
Информацији. 

 

У расправи су учествовали одборници: Драгослав Станојевић, Милорад 
Костић, Изет Спахић, Милош Милић и Душан Бодирога. 

Одговоре на питања и појашњења у вези са дискусијама одборника дала је 
Оливера Елез, начелница Одјељења за привреду и друштвене дјелатности. 

 

Драгослав  Станојевић је сматрао да сви пољопривредници са подручја 
општине Фоча имају углавном исти проблем, а то је проблем путна комуникација и 
инфраструктура, при чему се у задње вријеме доста урадило да се ови проблеми 
ријеше. Сада је најповољнија ситуација за пољопривреднике да добију подстицаје, 

који су доста повећани и све је транспарентно. 
Он је истакао да је у свакој грани пољопривреде смањен број лица која 

аплицирају за све подстицаје у пољопривреди, па прва обавеза треба да буде да се 
сачувају постојећи пољопривредни произвођачи. 

За протекле двије године, општинска извршна власт Општине је, на челу са 
Начелником Општине и начелником Одељења за привреду и друштвене дјелатности,  

учинила много на развоју пољопривреде, у складу са буџетом. Он је истакао да је 
150 пољопривредника добило по 10.000 КМ, али је мали број њих кренуо путем 
развоја пољопривредне производње.  

Преко Удружења пољопривредника је било низ пројеката, које је подржавала 
донаторска организација и сваки од ових пројеката је помогла Општина са учешћем 
до 50%. И он је имао пројекат за шест пољопривредника, за набавку приплодних 
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овнова, по 715 КМ, а захваљујући његовом познанству са Удружењем 
пољопривредника РС, они су добијени на поклон. 

Он је истакао да један број пољопривредника има намјеру да гради 
пољопривредне објекте, па би их требало подржати уз помоћ неких донатора, јер 
није лако у старту уложити велика средства и чекати неколико година да се уложена 
средства врате. 

 

Милорад Костић је, наступајући и у име Клуба одборника СДС-а, оцијенио 
да је Информација написана у статистичкој форми, која је на неки начин реална, али 
и поразна за Општину. 

Он је истакао да је 2015. године донесена Стратегија руралног развоја 
општине Фоча, која би важила до 2024. године, а у 2022. години је започета израда 
стратегије руралног развоја и пољопривреде за период 2022 – 2027. године, а да 
претходна стратегија није завршена.  

Он је питао шта се добило од ове стратегије, шта је обухваћено новом 
стратегијом и шта је преузето из важеће стратегије, сматрајући да су капацитети 
Општине много већи него што је то наведено у Информацији. 

Он је подсјетио да је Општина у 2017. години путем лицитације задрузи 
„Премијер“ дала у закуп на 15 година више хектара земљиште у Козјој Луци, али се 
види да од ове задруге нема никаквог напретка, па је на земљишту у 2021. години 
посијан јечам и овас како би се земљиште оплеменило. 

У Информацији су наведени правни субјекти: „Болетус“, ПЈ „Дрина“, 

„Сезона“, „Екопројект“ Требиње, гдје се види да је предузеће „Болетус“ лидер на 
општини и регији, има 27 запослених радника и остварује вишемилионске износе у 
пословању, док су други субјекти, нпр. „Сезона“, остварили десетороструко мање 
приходе, а „Златни бор“ или задруга „Здрвица“ су у губицима.  

Он је истакао да код откупа шумских плодова и гљива грађани наилазе на 
проблеме зато што предузеће „Болетус“ држи монопол и диктира откупну цијену. 
Одређени откупљивачи су долази на Драгочаву и Миљевину који су нудили 
грађанима повољније откупне сијене, али су отјерани. Он је сматрао да би требало 
пустити слободнију продају ових производа и да би Општина требало да се огласи у 
вези са питањем што предузеће „Болетус“ који даје мању откупну цијену шумских 
плодова. 

Он је сматрао да су у Информацији наведени нетачни подаци о броју грла 

ситне стоке на подручју Општине, којих, према његовим информацијама, нема 
14.500 оваца, него око 10.000, а мањи је у стварности и број грла крупне стоке.  

У општини нема регистроване пољопривредне апотеке, али се из 
ветринарских станица добија све што је потребно. 

Он је констатовао да подстицај за млијеко износи 0,10 КМ по литру, док 
домаћинства која производе више од 500 литара млијека имају подстицај од 0,15 КМ 
по литру.  

За штале се дају подстицаји ако се достави фискални рачун, а материјал за 
градњу се може купити кешом и тада се не урачунава ПДВ, па је сматрао да у овом 
питању треба изнаћи неки други модус. 

Он је оцијенио да су за подстицаје у пољопривреди, с обзиром на територију 
општине, планирана доста мала средства, јер је нпр. изградња једне штале на 
Златном бору коштала више од 150.000 КМ, да се врло мали број лица у Општини 
бави пољопривредом, јер села нису комерцијална, путеви су лоши и велики је 
прекид у електричној енргији, нема тв сугнала ни интернета. 

 

Изет Спахић је оцијенио да се осјећа одређени помак кроз Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности и то кроз комуникацију са грађанима на терену. 
Али та сарадња још увијек није таква каква би требало да буде, јер се може радити 
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још много боље. Он је истакао да код јавних позива многи пољопривредници нису у 
прилици да комуницирају путем интернета, а нису довољно ни стручни и обучени да 
би се на тај начин могли јавити на јавни позив, па је потребно да им ресорно 
одјељење у том дијелу пружи одговарајућу помоћ и тако буде сервис грађана, што 
треба да постане стална пракса у раду.  

Он је апеловао да се у случају апликација за пољопривреду обаве 
консултације са лицима бошњачке повратничке популације на терену, кроз савјете 
мјесних зајеница повратничке популаце, удружења повратника или преко њега као 
одборника у Скупштини.  

Пошто се ради нова стратегија руралног развоја за период 2022 – 2027. 

године, он је апеловао да се, заједно са Министарством за избјегла и расељаена лица 
БиХ, истакне проблем електрификације на подручју општине, јер 1/4 територије 
општине Фоча нема електричну енергију, а удаљена је од зграде Предсједништва 
Босне и Херцеговине 70 km.  

Он је сматрао да се проблем електрификације у Општини мора почети 

рјешавати, јер овај проблем траје 20 година и не може се ријешти средствима из 
буџета Општине, већ се морају тражити средства од виших нивоа власти и 
међународних организација. Он је истакао да постоје позитивни примјери у којим 
одређене локалне заједнице тимски раде и тјешавају овакве проблеме. 

 

Милош  Милић је сматрао да у области пољопривреде треба да постоји 
тимски рад, којим ће се пружити помоћ пољопривредницима на терену око 
одређених пројеката, и то изласком на терен. 

Он је упутио похвале за младе људе у саставу Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности јер је први пут успостављен регистар комерцијалних 
пољопривредних газдинства.  

У предметној Стратегији су наведене гране пољопривреде за које постоје 
природни услови за њихов развој. 

Он је подсјетио да је у Општини, у неком ранијем периоду, поред производње 
млијека и меса, постојала и вуновлачара, сматрајући да би требало поново вратити 
ту дјелатност. 

Он је сматрао да је проблем пољопривреде тај што се њом баве старија лица 
којима су рат и године живота нарушили здравље, а без мотивације маладих, у 
пољоприврди се тешко могу очекивати значајнији резултати.  

Добро је што се дају подстицаји за пољопривредне машине, као што су: 
трактори, мотокултиватори, косачице и друге. 

Пчелари са подручја Општине производе квалитетан мед и потребо им је дати 
подстицаје. 

На подручју Мјешаја направљен је рибњак прије рата, који је у току ратних 
дешавања оштећен, па би исти требало санирати и ставити у функцију. 

 

Душан  Бодирога је констатовао да је пољопривреда узета као један од 
четири основне гране за развој општине Фоча.  

Он је сматрао да се не може говорити о руралном развоју Општине са 
садашњим инфраструктурним проблемима села, а они су: лоша путна 
нфраструктура, чест нестанак електричне енергије и непостајање интернета. 

Он је подсјетио да је, прије три – четири године, било говора да ће доћи до 
експлоатације руде на Челебићима и да ће се кренути са асфалтирањем пута за ово 
подручје, али се на томе стало. Он је питао шта је са експлоатацијом руде и да ли се 
размишља да се овај пут асфалтира.  

Када би се овај пут асфалтирао, покренуо би се туристички и сваки други 
развој овога краја, имајући у виду атрактивност простора Челебића, Мештревца и 
Заваита, указујући на коњички клуб у Веленићима и фарму сира „Златни бор“.  
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Он је сматрао да без одлучнијег става према Влади РС и заједничког става 
Хецеговине по питању асфалтирања путева, па и путева у општини Фоча, не може се 
очекивати привредни развој Општине, а и регије, за које је потребно учинити 
заједничке напоре.  

Општина Фоча има услове за развој сеоског туризма, у чему може слиједити 
примјере Жабљака, Нове вароши и Златара, гдје су ријешена основна питања.  

Такође, треба сагледати могућност постојања задруге, као предузећа које би 
се бавило откупом пољопривредних производа и њиховог даљег пласмана у 
иниостранство.  

 

Оливера  Елез, начелница Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, је 
дала одговоре на питања и појашњења у вези са дискусијама одборника. 

Она је образложила да се стратегије раде по годину или двије, а раде их 
еминентни стручњаци у сарадњи са локалном заједницом, и када се она заврши, а 
почела је да се ради у априлу 2022. године, Скупштина ће имати прилику да је 
разматра и усваја. 

У Информацији је наведен пресјек стања извршених подстицаја у 2021. 
години, уз напомену да се овај пресјек не може направити за 2022. годину јер ови 
подстицаји још трају.  

На подручју Општине има 34.000 дулума ораница, према авио-премјеру из 
1980. године.  

Она је сматрала да би се могло узети да постоји узорна и веома добра 
производња у пољопривреди када би у стварности било обрађено барем 30% ових 
ораница. 

Податке о броју грла стоке из нове базе података радило је Удружење 
пољопривредника, у контакту са предсједницима савјета мјесних заједница.  

Број грла крупне стоке је у паду. 
У порасту је број грла ситне стоке, а мисли се на овце, којих је у 2020. години 

било 13.500, док их је у 2021. години било 14.500 грла.  
Она је образложила да је тржиште слободно и да Општина не протежира 

ниједну фирму.  
На подручју ове регије има доста хладњача и откупљивача, па лица која се 

баве сакупљањем плодова и гљива нису принуђена да своје производе продају 
једном откупљивачу, без обзира да ли то био, на примјер, „Болетус“ или „Сезона“. 

Зато је за висина цијена најбољи регулатор трижишта. 
На подручју Општини постоји осам произвођача млијека, од којих се 

откупљује млијеко.  
Они су добили по једну расну јуницу по врло повољној цијени, уз учешће 500 

– 1.000 КМ за грло које кошта 4.000 - 5.000 КМ. 
Он је оцијенила да је развој пољопривреде на подручју Општине лимитиран 

путном комуникацијом, електро-мрежом, интернет мрежом.  
Она је изразила наду да ће се уз помоћ два народна посланика из Фоче у 

Народној скупштини Републици Српској бар дјелимично асфалтирати један од 
регионалних путева. 

Удружење пољопривредника ради са пољопривредницима на терену и пружа 
им услуге приликом попуне апликација и прибављања потребне документације, што 

раде и пољопривредни инжињери запослени у Општинској управи Општине Фоча. 
 

Након окончане расправе, предсједник Скупштине је констатовао да је 
Скупштина Општине Фоча упозната са Информацијом о реализацији Стратегије 
интегрисаног руралног развоја општине Фоча за 2022. годину. 

 

 



30 

 

АД – 6.  Одговори  на  одборничка  питања 

 

Одговоре на одборничка питања коментарисали су одборници: Милорад 
Костић и Милош Милић. 

 

Милорад  Костић је у истакао да је од почетка мандата ове Скупштине 
молио Општину да се доврше радови који су започети у 2016. године у насељу 
Обилићево, а у питању је улица при уласку у насеље, потпорни зид, тротоар и 
ограда. У одговору на ове проблеме наводено је да су Програмом уређења 
грађевинског земљишта за 2021. годину планирана средства та изградњу потпорног 
зида испод објекта „Линеа“, да је ангажован пројектант за изградњу потпорног зида, 

на основу којег је три пута расписиван тендер за избор најповољнијег извођача, али 
није било заинтересованих. Он је сматрао да је то неозбиљно јер је овај пројекат 

постојао још 2016. године и тада су била издвојена средства за изградњу овог 
потпорног зида.  

За рјешавање пиатања канализација иза куће Хаџивуковића, гдје недостаје 30 

метара канализационих цијеви, одговорено је да ће стручна лица из одјељења и 
предузећа „Извор“ изаћи на лице мјеста и предложити мјере санације, како би се 
средства за ту санацију планирала у буџету за наредну годину.  

За постављање контејнера у насељу Обилићево одговорено је да због 
конфигурације терена и уских улица предузеће „Комуналац“ није у могућности да 
изврши одвоз смећа са камионом сметљаром, који је већих габарита, па се смеће не 
одлаже у контејнере већ у мању бурад, коју становници држе поред својих кућа, а 
одвоз се врши помоћу мањег камиона који може да приђе и испразни ове канте.  

Он је сматрао да ово није истина и да се у овом насељу могу поставити 
контејнери за смеће на четири – пет мјеста, а да камион за одвоз смећа веома ријетко 
пролази насељем и да већина становника смеће одвози аутима до најближег 
контејнера или га спаљује на својим имањима.  

Он је сматрао да је слабо одрађено крпљење рупе иза објекта „Линеа“, па  
постоји могућност да се гуме на ауту исијеку. 

За рјешавање проблема котловница у граду одговорено је да је Општина 
предузела низ активности за рјешења овог проблема, са којим су упознате све 
заједнице етажних власника на које се овај проблем односи. Он је сматрао да 
Општина проблем котловница пребације на заједнице етажних власника које немају 
дозволу за ложење, па су се поједини представници заједница етажних власника 
уплашили кривичне одговорности. 

 

Милош  Милић је на одборничко питање да ли је Општина Фоча некада 
правила анализу и да ли зна колико има радиоактивног земљишта на простору 
општине Фоча, посебно на локалитету око мостова „Јужни мост слободе“, „9. мај“ и 
моста на Броду и шта би требало учинити да се то санира, добио одговор да је 3. 9. 

2021. године извршено мјерење узорака земљишта, ваздуха и воде на лицу мјеста и 

да та мјерења нису показала никакво повишено зрачење. 
 

 

АД – 7.  Одборничка  питања  

 

Нова 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“. 
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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 Светог Саве, са десне стране, 
постоји огромно растиње на ромској земљи.  

Раније је овај дио чистио Радни вод Општине. Тренутно је на овом дијелу 
огромно растиње 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, излива се 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 Општинске 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? 
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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? 

 

 

АД – 8.  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.  
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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 свјетског 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 покрет 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, 
док је прије неколико дана 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.  

 

 

АД – 9.  Текућа  питања  
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У оквиру Текућих питања дискутовали су одборници Душан Бодирога и Изет 
Спахић. 

 

Душан  Бодирога је изнио наводе који се могу третирати и као иницијатива. 
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 се захвалио Начелнику Општине 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 
рјешавање проблема електрификације 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. 

 

Сједница Скупштине је завршена у 16.15 часова.  
 

 

 

 

 

    ЗАПИСНИК      СЕКРЕТАР            ПРЕДСЈЕДНИК 

       ВОДИЛА            СКУПШТИНЕ                       СКУПШТИНЕ 

Милена  Вуковић        Бранимир  Радовић                   Срђан  Драшковић  
 

 

 

 

 


