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Предмет: Информација о реализацији иницијатива одборника. 

   

   Достављамо одговоре на иницијативе одборника поднесене на шеснаестој 
редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је одржана 27.октобра 2022. 

године. 
 

На Шеснаестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је одржана 

27. Октобра  2022. године, у оквиру предвиђене тачке дневног реда: Иницијативе  
одборника, нове иницијативе дали су одборници: Татјана Шифорија, Милош Милић, 
Огњен Бодирога и Милорад Костић. 

 

Татјана  Шифорија : 
 

Она је предложила да се инспекторима Општинске управе Општине Фоча, 

због отежаних услова рада, утврди додатак на плату у износу од 15%, што је у 
складу са Законом о инспекцијама Републике Српске и Законом о комуналној 
полицији Републике Српске и да се средства за те намјене планирају у буџету 
Општине Фоча за 2023. годину. 

Она је образложила да је Скупштина Општине Фоча на овој сједници 
једногласно подржала рад општинских инспектора и извјештаје о њиховом раду, уз 
констатацију да они раде у отежаним условима, да излазе на терен и мимо радног 
времена, ноћу, празницима и нерадним данима. 

 

Одговор : Одјељење за Општу управу  
 

Плата инспектора и осталих запослених у Општинској управи Фоча се одређује на 
основу Колективног уговора за запослене у Општинској управи Фоча („Службени 
гласник Општине Фоча“ број: 6/21 и 4/22), који закључује Начелник општине и 
предсједник Синдикалне организације Општине Фоча. 
 

Уредбом о категоријама, звањима и условима за обављање послова службеника у 
ЈЛС („Службени гласник Републике Српске“ број: 10/17) одређена су мјерила 
(потребно стручно знање, сложеност послова, самосталност у раду, степен 
одговорности и степен сарадње) на основу којих је радно мјесто инспектор и 
комунални полицајац разврстано у четврту категорију радних мјеста. 
 

Посебним Колективним уговором за запослене у области локалне самоуправе 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 20/17), који је основ 
за закључивање Колективног уговора за запослене у Општинској управи Фоча, је 
предвиђено да „увећања основне плате на пословима који се према посебним 
прописима сматрају пословима са посебним условима урачуната су у износ основне 
плате (цијена рада и коефицијент утврђен према платној групи) и не могу се посебно 



исказивати“. Посебним Колективним уговором су утврђене платне групе и одређени 
су коефицијенти у распонима у зависности од мјерила наведених у претходном 
ставу.   
 

На основу горе наведеног Колективним уговором за запослене у Општинској управи 
Фоча, радна мјеста са високим образовањем у трајању од 4 године или 240 ЕЦТС су 
разврстана у 6 платну групу, која има 7 распона коефицијената. Радно мјесто 
инспектор и комунални полицајац, имајући у виду мјерила од којих зависи 
категорија, платна група  и распон за одређивање коефицијента, разврстано је у 
шесту платну групу са 6 распоном коефицијента, који је утврђен за радно мјесто 
инспектор и комунални полицајац, што значи да су „отежани услови рада, изласци 
на терен ....“ узети у обзир приликом одређивања коефицијента. 
 

Милош  Милић 

Он је предложио да се постави лежећи полицајац у дијелу Карађорђеве улице, 
на потезу од ординације др Мила Крунића до фризерског салона „Стојановић“, код 
Сат – куле. 

Он је образложио да се више пута дешавало да возачи, у дане викенда, 
највјероватније под утицајем алкохола или брзе вожње, аутом ударају у околне 
објекте, које треба заштитити.  

 

Одговор : Oдјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове 

 

У предходном периоду је извршено постављање превентивних избочина (лежећи 

полицајци) на подручју општине Фоча који су планирани Програмима за 2022.  
годину. У наредном периоду приликом планирања за средстава постављање  
„лежећих полицајаца“, који се постављају према потребама на терену и  
приоритетима, и наведена локација ће се узети у разматрање. 

 

 

Огњен  Бодирога 

 

Он је предложио да се одржи посебна сједница Скупштине Општине Фоча на којој 
би се дискутовало о проблему гријања, на којој би се изнашло најбоље рјешење за 
грађане општине Фоча, јер је очигледно да ће Општина имати проблем са гријањем, 
а поготово када настане зимски период. 

 

Одговор начелник Општине Фоча  
 

Општина Фоча интезивно ради на  рјешавања проблема гријања у нашем граду, неки 
проблеми су до сада успјешно ријешени o чему су упознати заједнице етажних 
власника на које се овај проблем односи. 

 

 

Милорад  Костић је дао двије иницијативе.  
 

1. Он је поновио трећу иницијативу са Тринаесте редовне сједнице 
Скупштине, на коју му није одговорено, осим што су наведени сви наводи из те 
иницијативе. 

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

Потребно је поставити два расвјетна тијела на локацијама гдје већ постоје 
стубови за електричну енергију: први стуб је испред куће број 9, док је други стуб у 
дворишту куће број 15. 



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

 

Одговор : Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове  
 

У Улици Петра Кочића расвјетна тијела су постављена на постојећим стубовима са 
којих се врши напајање објеката као и на објектима на којимаје постојала техничка 
могућност и сагласност за постављање свјетиљки. Запостављање нових стубних 
мјеста потребно је ријешити проблем имовинско-правних односа. 
У конкретном случају наведеном у иницијативи, дрвени стуб који се налази испред 
објекта број 9 није погодан за постављање расвјетног тијела. Наиме, на овом стубу се 
налази телекомуникациона инсталација, нешто је нижи и старије је изведбе. Затим, 
преко пута објекта који има ознаку 15 већ се налази расвјетно тијело. 

 

 

2.  Он је предложио да се у Принциповој улици поставе два лежећа полицајца, 
како би се бар мало смањило дивљање возача аутима, а посебно у дане викенда.  

Он је образложио да су му, недавно, двојица пијаних возача аутом ударили у 
кућу. 
 

Одговор : Oдјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове 

 

У предходном периоду је извршено постављање превентивних избочина (лежећи  
полицајци) на подручју општине Фоча који су планирани Програмима за 2022.  
годину. У наредном периоду приликом планирања за средставапостављање  
„лежећих полицајаца“, који се постављају према потребама на терену и  
приоритетима, и наведена локација ће се узети у разматрање. 
 

 

Одговори на одборничке иницијативе  поднесене на Седамнаестој редовној 
сједници Скупштине Општине Фоча, која је одржана 15. Новембра   2022. Године 

 

На Седамнаестој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је одржана у 
уторак, 15. новембра 2022. године, у оквиру предвиђене тачке дневног реда: 
Иницијативе одборника, нове иницијативе дали су одборници: Драгослав 
Станојевић, Душан Бодирога, Мирослав Ристановић, Милош Милић и Изет Спахић. 

 

Драгослав  Станојевић : 
 

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

Одговор : Начелник Општине Фоча 

 

До сада је донешена пресуда у једном предмету, сви остали поступци се води код 
надлежног суда и начелник Општине Фоча ће извјестити скупштину када поступци 
буду окончани. 



 

Душан  Бодирога је дао двије иницијативе. 
 

1. Начелник Општине Фоча је, прошле године, рекао да ће се обиљежити 5. 
децембар. 

То је најбитнији датум у историји општине Фоча, када је, послије завршетка 
Првог светског рата, Фочански срез одлучио да се присаједини Србији. Тако је, 
након 450 година ропства под турским царством и ропством Аустро-Угарске, 
општина Фоча коначно доживјела слободу.  

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

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

 

 

Одговор : Начелник Општине  
 

У склопу манифестације „Зима у Фочи“  биће пригодно обиљежени сви датуми   
битни дан у историји Фоче и историји Српског народа. 
 

2.  Он је замолио Начелника Општине Фоча да поднесе иницијативу НП „Сутјеска“ у 
вези са поставком Музеја „Битке на Сутјесци“. 

Недопустиво је да се, послије комунистичког периода, Југословенска војска у 
отаџбини, односно четнички покрет приказује у истој равни са усташким покретом и 
нацистичком Њемачком. 
Треба имати и виду да је свуда у свијету четнички покрет признат као 
антифашистички и да је вођа тог покрета, Драгољуб Дража Михајловић, можда и 
најодликованији официр у савезничкој  војсци, јер су га одликовале САД, Пољска, 
Француска, а историографија је овај поклрет данас признала као антифашистички 
покрет. 

 

Одговор : Начелник Општине  
 

Историографијом, као и модерном историографијом се баве институти  и 
универзитети у Републици Српској који утврђују релевантне историјске чињенице.У 
одговору на одборничко питање добили сте детаљене податке од Националног Парка 
„Сутјеска“ које историграфске податке користе. 

  

 

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. 

 

Одговор : Начелник Општине  
 

Капитални пројекат у изградња нове зграде Дома здравља у Фочи је једна од 
инвестиција о којој ће се рамишљати у наредном периоду. 

 



 

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. 

 

Одговор : Скупштина Општине Фоча  
 

Усаглашено је да ће ова иницијатива  бити реализовано од стране надлежних тијела 
скупштине Општине Фоча. 
 

 

Изет  Спахић је дао двије иницијативе. 
 

1.  Он је предложио да Начелник Општине Фоча, у сарадњи са 
представницима бошњачке заједнице - Удружењем жртава рата Фоча '92 – '95, 

иницира састанак са Тужилаштвом Босне и Херцеговине и Институтом за тражење 
несталих на тему изградње великих и малих хидроелектрана у коритима ријека 
Дрине и Бистрице. 

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

 

Одговор : Начелник Општине Фоча 

 

За питање несталих лица на територији  Босне и Херцеговине надлежан је Институт 

за тражење несталих БиХ , који располаже свим чињеницама, околностима и базом 
података и који  стварује сарадњу са другим институцијама. 
 

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.  

 

Одговор : Одјељење за привреду и друштвене дјелатности  
 

Начелник Општине Фоча са својим сарадницима ће у наредном периоду 
организовати састанак са власницима малих хидроелектрана на подручју МЗ Јелеч, 
али неможе се прецизирати тачан датум  одржавања састанка јер сједишта фирми 
власника малих електрана су у различитим градовима и до сада је тешко било 
усагласити термин. 
 

 

У оквиру посебне тачке дневног реда: Текућа питања, одборник Душан 
Бодирога је, у својој дисуксији, изнио наводе који се могу третирати и као 
иницијатива одборника. 

Он је истакао да се 19. децембра 2022. године навршава тачно 30 година од 
масакра над српским становништвом у Јошаници, па је замолио да Општина Фоча 
нешто предузме да се пред надлежним тужилаштвом покрене иницијатива да се 
коначно дође до директних починилаца овог злочина.  



 

Одговор : Начелник Општине Фоча 

 

Тужилаштво Босне и Херцеговине проводи истраге и проводи поступке у 
предметима ратних злочина. Републички центар центар за истраживање рата, ратних 
злочина и тражење несталих лица Републике Српске је упознат са свим чињеницама 
и посједује документацију о овом тешком злочину.   
 

 

 

 

 

 

Достављено:                                                                                    
1.Скупштина општине 

2.Копија а/а 

 

 

 

 

 

 


