
З А П И С Н И К  

са  Осамнаесте  редовне  сједнице  Скупштине  Општине  Фоча,  
од  15.  децембра  2022.  године   

 

 

 

 

 

Осамнаеста редовна сједница Скупштине Општине Фоча одржана је у 

четвртак,  15.  децембра  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. 
 

Сједници су присуствовала 22 одборника. 
 

Сједници нису присуствовали одборници: Миливоје Достић, Предраг 
Кунарац и Изет Спахић, који су најавили и оравдали одсуство са сједнице. 

 

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, 
-  начелници одјељења из састава Општинске управе Општине Фоча. 
 

Сједници су присуствовали и представници субјеката:  
-  Општинска борачка организација Фоча, 
-  Удружење ратних војних инвалида Фоча,  
-  Удружење пензионера општине Фоча,  
-  средстава јавног информисања (Радио Фоча). 
 

Прије преласка на дневни ред, предсједник Скупштине је најавио да постоји 
потреба да се ријеше одређена статусна питања одборника у Скупштини.  

Он је позвао секретара Скупштине да поднесе Извјештај о престанку, додјели 
и прихватању мандата одборника у Скупштини Општине Фоча, који је одборницима 
достављен на клупе пред почетак сједнице. 

 

Бранимир Радовић, секретар Скупштине, је поднио Скупштини Извјештај о 
престанку, додјели и прихватању мандата одборника у Скупштини Општине Фоча, 
од 14. 12. 2022. године. 

Он је образложио да је Огњен Бодирога, одборник, дана 14. новембра 2022. 

године, поднио захтјев за утврђивање престанка мандата одборника у Скупштини, из 
разлога прихватања мандата народног посланика у Народној скупштини Републике 
Српске, након одржаних Општих избора 2022. године. 

Предсједник Скупштине је поднеском, број: 01-013-16/22 од 16. 11. 2022. 
године, доставио Централној изборној комисији Босне и Херцеговине Захтјев – 

приједлог за утврђивање престанка мандата одборника по основу оставке, са 
документацијом у прилогу коју је чинио Захтјев / приједлог за утврђивање престанка 
мандата одборника Огњена Бодироге по наведеном основу, према Обрасцу за 
утврђивање престанка мандата изабраном члану органа власти којем мандат 
додјељује Централна изборна комисија БиХ, образац ОБ – 1. 
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Централна изборна комисија БиХ је, у поступку одлучивања по захтјеву, 
донијела Одлуку о престанку мандата и додјели мандата сљедећем квалификованом 
кандидату, број: 06-1-07-1-4748/22 од 29. 11. 2022. године, којом су утврђене 
сљедеће чињенице:  

-  Огњену Бодироги је утврђен престанак мандата одборника у Скупштини 

Општине Фоча, са даном подношења оставке, 14. 11. 2022. године, 
- упражњени мандат одборника у Скупштини додијељен је Бранки 

Драгичевић, сљедећем квалификованом кандидату са листе политичког субјекта: 
СДС - Српска демократска странка. 

Бранка Драгичевић је Централној изборној комисији БиХ доставила Изјаву о 
прихватању / одбијању мандата, од 15. 12. 2022. године, којом је прихватила 

додијељени мандат одборника у Скупштини Општине Фоча. 
Централна изборна комисија БиХ је Скупштини доставила Увјерење, број: 06-

1-07-1-1234/22 од 6. 12. 2022. године, којим је потврђено да је Бранка Драгичевић на 
Локалним изборима 2020. године добила мандат одборника у Скупштини Општине 
Фоча као сљедећи кандидат са листе политичког субјекта: СДС – Српска 

демократска странка. 
Он је најавио обавезне радње које, у складу са Пословником Скупштине, 

треба извршити у поступку верификације мандата новог одборника.  
 

Предсједник Скупштине је отворио расправу о Извјештају. 
 

За дискусију није било пријављених. 
 

Предсједник Скупштине је позвао одборнике да се изјасне о Извјештају. 

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

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

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о престанку, додјели и 
прихватању мандата одборника у Скупштини Општине Фоча, од 14. 12. 2022. 

године. 
 

Бранка Драгичевић није учествовала у поступку гласања. 
 

Након верификације мандата одборника у Скупштини, Бранка Драгичевић је 
положила свечану заклетву, а затим потписала писани текст свечане заклетве и 

изјаву о прихватању Етичког кодекса. 
 

Секретар Скупштине је новој одборници уручио: Статут Општине Фоча, 
Пословник Скупштине Општине Фоча и Етички кодекс за изабране представнике -

одборнике у Скупштини Општине Фоча. 

 

Предсједник Скупштине је прочитао Приједлог дневног реда који је 
утврдио Колегијум Скупштине на Седамнаестој сједници, од 7. 12. 2022. године. 

 

Он је констатовао да су одборници на клупе достављени сљедећи материјали: 
-  Извјештај Комисије за избор и именовање, са приједлогом за тачку 14. 

дневног реда, 

-  Извјештај Комисије за статутарна питања и прописе, 

-  Извјештај Комисије за буџет и финансије, 
- Сагласност Министарства финансија Републике Српске на Приједлог 

ребаланса буџета Општине Фоча за 2022. годину, 
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-  Сагласност Министарства финансија Републике Српске на Приједлог 

буџета Општине Фоча за 2023. годину. 
 

Он је отворио расправу о Приједлогу дневног реда. 
 

Ранко Поповић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено -

комуналне послове, је предложио да се у Приједлогу дневног реда замијени 

редослијед тачака 8. и 9. због обрађивача ових тачака који су најавили присуство на 
овој сједници а долазе из Бање Луке. 

 

Овај приједлог је прихваћен, без посебног изјашњавања Скупштине о замјени 
редослиједа наведених тачака. 

 

Предсједник Скупштине је позвао одборнике да се изјасне о Приједлогу 
дневног реда, са корекцијом у редослиједу тачака 8. и 9. 

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

једногласно („за“ су гласала 22 одборника), усвојила сљедећи  
 

ДНЕВНИ  РЕД 

  

1.  Записник са Шеснаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 
27. октобра 2022. године, 

2.  Записник са Седамнаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 
15. новембра 2022. године, 

3. Информација о реализацији закључака са Седамнаесте редовне сједнице 
Скупштине Општине Фоча, од 15. новембра 2022. године, 

4.  Приједлог одлуке о усвајању Ребаланса буџета Општине Фоча за 2022. 

годину, 

5.  Приједлог одлуке о усвајању Буџета Општине Фоча за 2023. годину, 

6.  Приједлог одлуке о извршењу Буџета Општине Фоча за 2023. годину, 

7.  Приједлог програма рада Скупштине Општине Фоча за 2023. годину, 

8. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела 
Регулационог плана „Доње Поље“ (Измјена дијела измјене и допуне Регулационог 
плана „Доње Поље“ из 2007. године), 

9. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела 
Регулационог плана „Центар I“ (шеста одлука о измјени од усвајања ревизије 
Плана), 

10. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела 
Регулационог плана „Горње Поље“ (трећа одлука о измјени Плана од његовог 
усвајања 2007. године), 

11. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела 
Регулационог плана „Чоходор Махала“ (који се односи на подручје садашњег насеља 
Лазарево – прва измјена од усвајања Плана 2007. године), 

12. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о условима 
организовања, начину кориштења и наплате паркирања на јавним паркиралиштима 
на подручју општине Фоча, 

13. приједлог одлуке о отпису ненаплативих потраживања са 30. 11. 2022. 

године, 
14. Разрјешење и избор једног члана Комисије за праћење статуса пензионера: 

1) Разрјешење члана Комисије за праћење статуса пензионера по основу 
наступа смрти, 

2)  Избор једног члана Комисије за праћење статуса пензионера, 
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15.  Информација о стању безбједности на подручју општине Фоча за период 
јануар – јун 2022. године, 

16.  Информација о стању у области туризма на подручју општине Фоча у 
2022. години, 

17.  Информација о стипендирању студената у школској  2021/2022. години, 

18.  Информација о квалитету воде за пиће на подручју општине Фоча за 
2022. годину, 

19.  Одговори на одборничка питања, 
20.  Одборничка питања, 
21.  Информација о реализацији иницијатива одборника, 
22.  Иницијативе одборника, 
23.  Текућа питања 

 

 

АД – 1.  Записник  са  Шеснаесте  редовне  сједнице  Скупштине  

Општине  Фоча,  од  27.  октобра  2022.  године 

 

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

 

За дискусију није било пријављених. 

 

Предсједник Скупштине је позвао одборнике да се изјасне о Записнику. 

Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча 
једногласно ( за су  гласала 22 одборника), донијела  
 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Записник са Шеснаесте редовне сједнице 

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

 

 

АД – 2.  Записник  са  Седамнаесте  редовне  сједнице  Скупштине  

Општине  Фоча,  од  15.  новембра  2022.  године 

 

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

 

За дискусију није било пријављених. 

 

Предсједник Скупштине је позвао одборнике да се изјасне о Записнику. 

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

једногласно („за“ су гласала 22 одборника), донијела 

 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Записник са Седамнаесте редовне сједнице 

Скупштине Општине Фоча, од 15. новембра 2022. године. 
 

 

АД – 3.  Информација  о  реализацији  закључака  са  Седамнаесте  

редовне  сједнице  Скупштине  Општине  Фоча,  од  15.  новембра  2022.  године 

 

Предсједник Скупштине, Срђан Драшковић, је отворио расправу о 
Информацији. 
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За дискусију није било пријављених. 
 

Предсједник Скупштине је констатовао да је Скупштина Општине Фоча 

упозната са Информацијом о реализацији закључака са Седамнаесте редовне 
сједнице Скупштине Општине Фоча, од 15. новембра 2022. године. 

 

 

АД – 4.  Приједлог  одлуке  о  усвајању  Ребаланса  буџета  Општине  
Фоча  за 2022.  годину 

 

Уводне напомене о Приједлогу ребаланса буџета Општине Фоча за 2022. 
годину дао је Драган  Ивановић, начелник Одјељења за финансије. 

Он је констатовано да су одборници добили: Извјештај Комисије за буџет и 
финансије, везано на предложени Ребаланс буџета, као и Сагласност Министарства 
финансија Републике Српске на предложени Ребаланс, у којој је наведено да је 
процес доношења Ребаланса буџета Општине спроведен у складу са Законом о 
буџетском систему Републике Српске. 

Ребаланс буџета је, у односу на Нацрт ребаланса, повећен за 3,7%. Ове 
измјене се односе на реализацију пројекта за изградњу пута десном обалом ријеке 
Таре и неке друге мање измјене.  

Укупна  вриједност пута десном обалом ријеке Таре  је 454.000 КМ, који је 
финансиран од ЈП „Путеви РС“, према одлуци Владе РС. Плаћање радова је 
извршено из буџета Општине Фоча, из фонда 01. Овај износ средстава није био у 

Нацрту ребаланса буџета, па је уврштен у Приједлог ребаланса. 

У току 2022. године обезбијеђено је преко два милиона КМ екстерних 

средстава, што је ипак значајан износ средстава, имајући у виду буџет Општине. 
Расходовна страна буџета је повећана за исти износ као и приходовна страна.  
Он је образложио повећање расхода на појединим контима, уз напомену да су 

код три буџетска корисника износи повећани по 1.000 КМ, односно 2.000 КМ на 
њихов захтјев, а то су: Центар за културу и информисање, Музеј „Стара 

Херцеговина“ и Туристичка организација Општине Фоча. 

У Нацрту ребаланса буџета било је планирао 40.000 КМ за изградњу куће 
једној угроженој породици и била је започета јавна набавка. Ова је породица 
написала изјаву да жели да купи кућу у другој општини, па је ова јавна набавка 
прекинута. Планирана средства су била донација Предсједништва БиХ и пребачена 

су на трансфер. 
 

У 9.30 часова предсједник Скупштине, Срђан Драшковић, је прекинуо 
сједницу и одредио кратку паузу у раду Скупштине, у трајању од пет минута, да би 
се утврдило да ли сниматељ са камером, који се налази у сали, има сагласност 
Колегијума и Скупштине да врши снимање ове сједнице.  

 

Сједница је настављена у 9,31 часова. 
 

Предсједник Скупштине је отворио расправу о Приједлогу ребаланса буџета 
за 2022. годину. 

 

У расправи су учествовали одборници: Мирослав Авдаловић, Милош Милић, 
Душан Бодирога, Татјана Шифорија, Милорад Костић, Драгослав Станојевић и 
Срђан Драшковић. 

Одговоре на питања и образложење у вези са дискусијама одборника дали су 
Драган Ивановић, начелник Одјељења за финансије и Милан Вукадиновић, начелник 
Општине. 
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Мирослав  Авдаловић је истакао да се ушло бојажљиво у 2022. годину, а да 
је буџет Општине за 2022. годину повећан за скоро четири милиона КМ, 
захваљујући екстерним средствима, као и инфлацији.  

Врло је битно да буџет Општине, због екстерних средстава, грантова и 
осталих трансфера, на одређени начин буде и „проточни бојлер“, односно да нека 
средства морају да иду преко Општине Фоча, као посредника.  

Веома су битни пројекти који почињу да се реализују у Општине, као  што су: 
изградња зграде за младе брачне парове, асфалтирање путева, изградња и набавка 
стамбених објеката за угрожене породице, реконструкцији моста у Викочу. 

Он је коментарисао одређене ставке, као што су: издаци омладинским 

организацијама, чишћење града и партерно уређење Храма Светог Саве. 
Он је оцијенио да су Општина Фоча и њена комунална предузећа у добром 

стању у односу на стање пословања у другим општинама, да стање није нигдје 
сјајно, као и да би убудуће требало радити да се унаприједи рад ових предузећа. 

Он је најавио да ће подржати Приједлог ребаланса. 
 

Милош  Милић је, испред Комисије за буџет и финансије, констатовао да је 
ова комисија дала позитиван став на Приједлог ребалнаса буџета за 2022. годину, на 

који је и Министарства финансија РС дало сагласност. 

Он је упутио похвале начелнику Одјељења за финансије, Драгану Ивановићу, 
за садржај и форму радног материјала. 

Он је сматрао да је похвално што извршење Буџета Општине до сада износи 
око 99% и што је дошло више екстерних средстава, па општинска власт треба да се 
залаже да и у наредној годину дође што више екстерних средстава у буџет. 

Са мјесецом децембром 2022. године истичу два велика кредита и тиме се 

стварају услови за одређена улагања у инвестиције. 
Посебно радује то што ликвидност и солвентност Општине никада није 

долазила у питање, а све текуће и дугорочне обавезе су извршаване благовремено. 
Он је најавио да ће подржати Приједлог ребаланса буџета. 
 

Душан Бодирога је констатовао да постоје минимална одступања у 

Приједлогу ребаланса буџета у односу на Нацрт ребаланса. 

Велики пораст прихода од ПДВ-а постоји због пораста инфлације, због чега 
се врши ребаланс Буџета, као и одређених пројеката од Владе Републике Српске.  

Од Владе РС је Општини дозначен један милион КМ за реконструкцију 
путева. Он је сматрао да је то минимално у односу на средства која се прикупе са 
подручја Општине по основу акциза или на други начин. 

Он је истакао да су и одборници опозиције били укључени у рјешавање 
проблема санитарне депоније, јер је депонија у Бабином потоку по свим 
параметрима постала опасна за употребу. Формирана је комисија за одређивање нове 
локације за депонију, а опозиција је, у прошлом мандату Скупштине, подржала 
локацију коју је предложила ова комисија. 

Њему није било јасно како се општинска власт није консултовала са 
становницима насеља Јошаница, који су најближи планираној локацији за нову 

депонију у Филиповићима, јер они негодују и не дају да се ту прави депонија, што 
представља проблем за ову локацију, у коју је уложено 256.000 КМ, па су ова 
средства фактички бачена. 

Он је тражио објашњење о питању изградње нове депоније и уложених 
средстава. 

 

Срђан  Драшковић је истакао да у оквиру ове тачке дневног реда не треба 
отварати нову тему, о чему ће се водити посебна прича, о чему је већ одрржан радни 
састанак. 
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Татјана  Шифорија је истакла да разлика између Нацрта ребаланса буџета и 
Приједлога ребаланса буџета износи 454.000 КМ, што се односи пројекат изградње 
пута десном обалом ријеке Таре, који је реализован и у потпуности финансиран од 
Владе Републике Српске, преко Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“. 

У 2022. години од Владе Републике Српске је пристигло један милион КМ за 
асфалтирање путева и 800.000 КМ за зграду за младе брачне парове, а од 
Предсједништва БиХ и Владе РС су добијена средства за стамбене јединице за 
социјално угрожено становништво. Она је упутила похвале Пројектном тиму који је 
путем пројеката прибавио ова средства. 

Она је изразила наду да ће износ екстерних средстава у 2023. години бити 

већи него у 2022. години. 
Она је истакла да је Начелник Општине обавио разговор са представницима 

заједница етажних власника у МЗ Ливаде, па ће се по хитном поступку извршити 
санација дијела крова зграде на Ливадама, а сљедећим буџетом ће се ријешити кров 

зграде гдје живе породице погинулих бораца и социјално угрожени грађани, 

изражавајући захвалност на томе у име ових грађана.  

Она је најавила да ће подржати Приједлог ребаланс буџета. 

 

Милорад  Костић је, наступајући и у име Клуба одборника СДС-а, истакао 
да је ребаланс Буџета проистекао из велике инфлације, усљед које је порастао и 

приход од ПДВ-а, подсјећајући да је приликом разматрања Нацрта ребаланса буџета 
тражио да се најугроженијим категоријама подијели дио ових средстава, јер су то 
народне паре, што општинска власт није учинила.  

Он је оцијенио да је највише средстава планирано за расходе.   
Он је сматрао да је чишћење и уређење града свакодневна обавеза предузећа 

које то ради, што грађани плаћају, па се ова ставка не може сматрати инвестицијом, 

што се приказује од неких излагача, већ улагањем у материјал и алат. 
Он је оцијенио да су превелики планирани трошкови за путовање, смјештај, 

гориво, стручне услуге и режијски материјал.  
Трошкови за одржавање јавних површина су много повећани, са 650.000 КМ 

на 930.000 КМ, а град је и даље доста неуредан. 
За реконструкцију Градског трга је планирано 62.000 КМ, при чему су 

постојеће фонтане затрпане, а биле су лијепе и сада се проширују. Општина треба да 
има лијеп Градски трг због грађана и туриста, али је проблем што су путеви лоши и 
тешко се може доћи до Општине. 

Он је сматрао да је на асфалтирању локалних путева, које је вршено пред 
изборе, урађено мање од 5%, чији је квалитет урађеног упитан, јер је све рађено 
нестручно и мимо стандарда. 

Град нема јавни паркинг нити ће га још дуго имати, уз сугестију да би за овај 
паркинг, и то на два нивоа, била добра локација испод Градског трга, јер би ту био 
веома лак улазак на паркинг и излазак из њега. 

За реконструкцију Градске пијаце планиран је износ од 134.000 КМ, а на њој 
нема тоалета, нити мини фрижидера. 

За мост код КПЗ-а планирана је санација решетки на мосту, а пропуст је био 
приликом техничког пријема моста. 

Планирани су радови за: одржавање јавних површина, чишћење игралишта, 
тротоара, санација шахтова и слично, у шта се улаже доста средстава, али урађено на 
терену није у сразмјери са издвојеним средствима.  

Средства за зимско одржавање путева су повећана са 60.000 КМ на 87.000 

КМ, што је исправно, јер се не могу предвидјети зимске падавине. 
За комуналну опрему (набавка нових и репарација старих тезги на Градској 

пијаци) планирано је 40.000 КМ. 
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За пут: Брштеновица - Тара било је планирано 20.000 КМ, а сада 15.000 КМ, 

што је премало. 
Он је истакао да је био позван на радни састанак који је организовао 

Начелник Општине у вези са изградњом нове депоније и проблемима са 
котловницама у граду, на који нису позвани грађани Рјечице, а дошли су 
самоинцијативено, а нису позвани ни представници заједница етажних власника, као 
ни фирме „Аутокомерц“. Састанак је био конструктиван, али три сата није било 
довољно вријеме да се ријеше наведени проблеми. 

Он је сматрао да за депонују Бабин поток не треба планирати никаква 
средства, јер се на ту депонију не може више одлагати. 

На истом нивоу задржане су субвенције за запошљавање и за пољопривреду, 

што није добро. 
Општинској борачкој организацији средства су повећана за 4.000 КМ, што је 

премало, јер је то велика угрожена категорија лица.  
Премало је и повећање од 2.000 КМ за Организацију породица погинулих и 

заробљених бораца и несталих цивила, као и за Удружење ратних војних инвалида, 
за које би требало издвојити највише средстава с обзиром да су овим лицима 
потребна помагала или њихова замјена, али и други видови здравствене помоћи.  

За Удружење пензионера планирана су средства од 35.000 КМ, што је 

недовољно, с обзиром на потребе ове категорије лица. Он је питао Начелника 
Општине зашто се не анагажује да Удружење пензионера добије 0,5% из буџета, јер 
је Удружење у неких претходним мандатима добијало 60.000 - 70.000 КМ.   

Он је истакао да нема ставке за Старачки дом, што је обећано у предизборној 
кампањи 2020. године, сматрајући да би било добро да се овај дом гради у 

Миљевини, која би на одређени начин оживјела, али се темељи овог дома неће 
видјети сигурно још за двије године.  

Он је истакао да се нико не оглашава по питању Градске апотеке.    
Међуопштинска организација слијепих и слабовидих лица, које покрива 

општине: Фоча, Калиновик и Чајниче, из буџета Општине у 2021. години је добила 

400 КМ, а у 2022. години 700 КМ, па је за ову организацију потребно издвојити више 
средстава. 

Он је најавио да ће Клуб одборника СДС-а гласати против предложеног 
Ребаланса буџета. 

 

Драгослав  Станојевић је истакао да су добродошла сва средства која у 
буџет Општине долазе из других извора, јер средства која се планирају буџетом 

Општине  нису довољна за неки значајнији инвестициони развој Општине. А да би 
се обезбиједила екстерна средства, потребно је радити на њиховом лобирању.  

Веома је битно што су од Владе Републике Српске у 2022. години добијена 
средства од милион КМ за асфалтирање путева и 800.000 КМ за изградњу зграде за 
младе брачне парове, као и 500.000 КМ од Федералног министарства за избјегла и 
расељена лица за мост у Викочу, који је битан за повезивање Викоча и Папратна са 
Челебићима, а овај мост много значи и за ловце.  

Он је упутио похвале свима који су лобирањем путем пројеката обезбиједили 
ова средства, као што је одборник Спахић Изет излобирао средства за мост у 
Викочу, уз апел да се настави са тражењем екстерних средстава путем пројеката. 

Он је похвалио предузеће „Србињепутеви“, које је у Бруснима одрадили 
веома професионално извршило асфалтирање пута у дужини од 300 метара. 

Он је најавио да ће подржати предложени Ребаланса буџета. 

 

Срђан  Драшковић, предсједник Скупштине, је истакао да Клуб одборника 
ДЕМОС у потпуности подржава Приједлог ребаланса Буџета за 2022. годину, уз 
оцјену да се у Општини радило онолико колико је то финансијски било могуће. 
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Проблем путева на подручју Општине је стар преко 40 година. О овом 
проблему он је говорио и на Међународној конференцији о саобраћају, у згради 
Владе Републике Српске, са подацима да општина Фоча има локалних и 
некатегорисаних путева у дужини од 827 km, а асфалтирано је свега 56 km.  

У 2022. години асфалтирано је око 10 km ових путева. Да се уназад 25 година 
асфалтирало сваке године по 10 km путева, сада би били асфалтирани прилази до  
већине села. Он је сматрао да треба наставити овај тренд асфалтирања путева, иако 
он није довољан.  

На регионалним путевима постоје одређени помаци и исто треба наставити. 
Он је подржао пројекте који се тичу уређења града, као што су: уређење 

Храма Светог Саве, реконструкција Градског трга, реконструкција Градске пијаце, 

изградња зграде за младе брачне парове, као и све оно што ће допринијети љепшем 
изгледу града. 

Он је подржао актуелну извршно власт Општине у настојању да обезбиједи 
што више екстерних средстава, уз сугестију да се и у наредној години ради на 
прибављању тих средстава за рјешавање што више инфраструктурних пројеката. 

 

Драган  Ивановић, начелник Одјељења за финансије, је дао одговоре на 
питања и објашњења у вези са дискусијама одборника. 

Приходи од комуналних накнада прикупе се у току године у износу око 
100.000 КМ, а за комуналну потрошњу се издваја 800.000 - 900.000 КМ, па се за  
покриће тих расхода морају користити ненамјенски приходи.  

Планирани приходи не могу да подмире ове трошкове, а не постоји намјера 
да се повећају комуналне накнаде и таксе.  

Средства за нову депонију су планирана ребалансом у износу од 250.000 КМ, 

али она неће бити извршена у 2022. години и пренијеће се као намјенски приход у 

наредну годину, а ставка за депонију ће се повећати за овај износ. 

Он је сматрао да је врло тешко испланирати комуналну потрошњу, јер је 
тешко испланирати дивље депоније које реално праве велики проблем. Ове године је 
било Свјетско првенство у рафтигну, па су се чистили многи путеви. Он је упутио 
позив грађанима да буду савјеснији када су у питању дивље депоније.  

Трошкови горива евидентирају се на једној ставци, по основу путних налога и 

односе се на све буџетске кориснике, а било би добро да их има више, за потребе 
стручног усавршавања општинских службеника.  

 

Милан Вукадиновић, начелник Општине, се захвалио одборницима на 

сугестијама које су дали у својим дискусијама, уз најаву да ће се трудити да се ове 
сугестије и приједлози, уколико то буде могуће, испоштују у буџету за 2023. годину. 

Средства која су планирана за депонију ће се пренијети у 2023. годину. 
Он је образложио да је, прије неколико дана, у згради Општине одржан радни 

састанак, који је трајао више од три сата, са намјером да се ријеше горућа питања за 
суграђане Општине, а то су: депонија и гријање у граду. 

Општина Фоча је по пројекту Владе Републике Српске тражила средства за 
асфалтирање локалних путева и добила је један милион КМ, што је максималан 

износ средства који се могао добити, што је веома битно, мада није довољно. 
У 2022. години у Општину је дошло више од два милиона КМ екстерних 

средстава која су дозначили: Влада РС, Предсједништво БиХ и Савјет министара 

БиХ, кроз учешће Општине у разним пројектима, уз најаву да ће Општина и у 2023. 

години наставиту са учешћем у разним пројектима. 
ЈП „Путеви РС“ су финансирали асфалтирање пута десном обалом ријеке 

Таре у износу од 454.000 КМ. Он се захвалио рафтинг клубовима који су у току 
Свјетског првенства у рафтингу 2022. године презентовали Општину Фоча на 
набољи начин у туристичком смислу.  
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Пут десном обалом ријеке Таре ће много значити за рафтинг клубове и  Парк 
природе, а зграда основне школа у Заваиту ће бити управна зграда овог парка јер је 
дата у закуп ШГ „Маглић“ у складу са законском спроведеном процедуром. 

Влада РС је дала 800.000 КМ за изградњу зграде за младе брачне парове и у 
току је спровођење јавног конкурса за око 50 станова за младе брачне парове. 

За екстерна средства за мост у Викочу, Општина Фоча је учествовала у 
одређеним логистичким припремама.  

Обезбијеђена су средства за више породица које су биле угрожене, и то у 
Миљевини и Поповом Мосту. 

Он је обавио разговор са свим удружењима и организацијама са подручја 
Општине, уз најаву да је нађен начин како да се помогне овим категоријама.  

Он је образложио поступак око проглашења неког удружења од општег 
интереса. 

Он се захвалио одборницима који су подржали партерно уређење Храма 

Светог Саве, који је добио нови изглед. 
Он је најавио да ће Општина помоћи и друге вјерске заједнице. 
Он је образложио да се Градска пијаца налази у дијелу града који је под 

заштитом државе, гдје нема великих могућности да се тај дио мијења, уз најаву да ће 
се тај дио уредити у склопу друге фазе реконструкције Градске пијаце. 

Градски трг је пројекат, а не издвајање из буџета и за његову реконструкцију 
постоје екстерна средства. Након реконструкције, Трг ће добити лијеп и модеран 
изглед.  

Он је образложио ставке које се односе на дјечја игралишта, освјетљавање 
спортских терена и студентске стипендије, за шта су повећана средства. Уведене су 
неке нове ставке, као што је суфинансирање пренаталног теста, а наставиће се ислате 
породицама са троје и више дјеце, у смислу суфинансирања огрева и зимнице.  

Издвојиће се додатна средства за субвенције за запошљавање и 
пољоприврерду. У прошлој години је велики број незапослених лица са ВСС, више 
од 50, који се налазе на евиденцији Завода за запошљавање, одрадио приправнички 
стаж. Он је упутио похвале Заводу за запошљавање Фоча за помоћ борцима и свим 
другим категоријама. 

Радницима Општинске управе су повећана лична примања. Ово повећање не 
може да прати повећање у Републици, али ће се наставити и у 2023. години, у складу 
са одређеним плановима који су урађени са синдикатом Општинске управе. 

Општина има проблема по разним основама, почев од комуналних предузећа 
и неких других установа, али се настоји да се ти проблеми ријеше и да фунционишу 
све примарне дјелатности које су битне за Општину. 

Исплате према свим буџетским корисницима извршавају се редовно, а 

обавезе према другим субјектима извршавају се благовремено. 

Он је најавио да ће обавити одређене разговоре у вези са изградњом Дома за 
старија лица у Миљевини, с обзиром да се ради о имовину Рудника у стечају. 

Постоје одређени инвеститори који у близини Медицинског факултета имају 
намјеру да граде један смјештајни капацитет са мини старачким домом за 30 
корисника и наредних дана ће се за овај пројекат расписати јавни позив. 

Фоча има проблем недостатка паркинг простора у граду. Постоји идејни 

пројекат градње гараже у центру града, а узеће се у обзир и друге иницијативе по 
овом питању и све ће се сагледати прије коначне одлуке, па ће се расписати 
лицитација за градњу гаражних простора и стамбено-пословних простора у центру 
града како би се обезбиједио велики број паркинг мјеста и гаражних мјеста. 

 

Након окончане расправе, предсједник Скупштине је позвао одборнике да се 
изјасне о Приједлогу ребаланса буџета Општине Фоча за 2022. годину. 
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Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 

већином гласова („за“ је гласало 18 одборника, четири одборника су гласала 
„против“, нико није био „уздржан“), донијела 

 

О д л у к у 

о  усвајању  Ребаланса  буџета  Општине  Фоча  за  2022.  годину. 
 

 

АД – 5.  Приједлог  одлуке  о  усвајању  Буџета  Општине  Фоча  за  2023.  

годину 

 

Уводне напомене о Приједлогу буџета Општине Фоча за 2023. годину дао је 
Драган  Ивановић, начелник Одјељења за финансије.  

Он је констатовао да су одборницима достављени: Извјештај Комисије за 
буџет и финансије и Сагласност Министарства финансија Републике Српске на 

Приједлог буџета. 

Он је образложио да је Приједлог буџета, у односу на Нацрт буџета, 

промијењен за 0,6%, при чему је испоштована препорука Министарства финансија 

која се односи на лична примања, која је наведена у Сагласности Министарства. 
Опрезно се пришло планирању прихода буџета за 2023. годину, а уколико се 

они остваре у већем износу, вршиће се ребаланс буџета средином године. 
Он је оцијенио да су рачуноводствене политике Општине веома добре, јер 

Општина не оприходује издавање фактура, као што раде многи субјекти, већ то чини 
тек када се по тој фактури изврши наплата, осим трансфера, при чему Општина са 
оваквим политикама нема проблем са ликвидношћу. У Приједлогу буџета повећани 
су непорески приходи, а постоје велики изгледи и да се прода стан у Сарајеву.  

Главница за водовод износи око 80.000 КМ и она још није дошла на плаћање, 
док се камате за водовод плаћају већ неколико година, износе 150.000 КМ и 
уврштене су у буџет. 

Он је образложио да постоји могућност да Дом здравља пређе на Трезор 
Општине у 2023. години, мада по том питању још нема коначне одлуке Владе РС. 

Он је најавио могућност повећања издвајања за његу и помоћ и још неке 
позиције. 

Планирано је повећање плата радницима Општинске управе, које није велико 
и не прати повећање плата на републичком нивоу. 

 

Предсједник Скупштине, Срђан Драшковић, је отворио расправу о 

Приједлогу буџета. 
 

У расправи су учествовали одборници: Татјана Шифорија, Дејан Павловић, 
потпредсједник Скупштине, Драгослав Станојевић, Никола Вуковић, Крсто 
Ивановић, Милош Милић, Снежана Голијанин, Мирослав Ристановић, Душан 
Бодирога, Мирослав Матовић, Милорад Костић и Срђан Драшковић, предсједник 
Скупштине. 

У расправи су учествовали и: Драган Милановић, испред Удружења ратних 
војних инвалида и Срђан Станковић, испред Општинске борачке организације. 

У завршној ријечи, одговоре на питања и образложења у вези са дискусијама 
одборника дао је начелник Општине, Милан Вукадиновић. 

 

Татјана  Шифорија је констатовала да је Приједлог буџета у односу на 
Нацрт буџета повећан за 100.000 КМ, на износ од 14.900.000 КМ, без неких већих 
измјена и без кредитних задужења, а са инвестицијама и са повећањем плата за све 
буџетске кориснике и раднике Општинске управе. 
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Повећања су видљива код свих буџетских корисника, што је подржала. 
Повећане су субвенције за пољопривреду, па је апеловала на грађане који се 

планирају бавити пољопривредом да се припреме и организују у смислу да би могли 
аплицирати и тражити субвенције у 2023. години. 

Текући грантови су, у односу на прошлу годину, повећани за 165.000 КМ, 

што се односи на: Општинску организацију Црвени крст, Омладинске организације, 

Општинску борачку организацију, Организацију породица погинулих и заробљених 
лица и несталих цивила, Удружење ратних војних инвалида, Удружење пензионера, 
невладина удружења. 

Она је сматрала да се не могу једнако третирати удружења од посебног, 

општег интереса и остала удружења, па треба утврдити критеријуме за проглашење 

удружења од општег интереса; да су Општинска организација Црвени крст и 
Удружење „Трачак наде“ организације које обухватају ширу популацију и у свом 
раду имају изванредне резултате; да се правична расподјела средства за општинска 
удружења може извршити по основу јавног позива. 

Она је оцијенила да планирани буџет за 2023. годину има развојну 
компоненту, постоје инвестиције у нову имовину, реконструкцију постојеће имовине 
и то је повећано за 62,69% у односу на прошлу годину. 

Буџет је заснован на обезбјеђењу средстава за рјешавање проблема одлагања 
отпада, наставку активности за реализацију изградње зграде за младе брачне парове, 
реконструкцију и санацију инфраструктуре, путева, спортских и других објеката. 

Она је истакла да је у току године поставила доста одборничких питања која 
се односе на проблематику и активности мјесних заједница, на која је добила 

позитивне одговоре и доста тога је планирано у буџету за 2023. годину, па ће 
подржати предложени буџет. 

 

Дејан  Павловић, потпредсједник Скупштине, је истакао да већ шест година, 

односно од 2018. године са скупштинске говорнице тражи да се у буџету Општине 

уврсти ставка: Финансирање националних паркова, што је прописано чланом 16.  
Закона о националним парковима.  

Он је сматрао да је сада Национални парк „Сутјеска“ у највећим проблемима 
од његовог оснивања, да је у вријеме када је он био директор за бруто плате радника 
било потребно 160.000 КМ, а сада је потребно 252.000 КМ.  

На примопредаји дужности директора оставио је дуг од 2.331.161 КМ, а сада 
је тај дуг 4.991.955 КМ.  

У НП „Сутјеска“ је ове сезоне радило 75 сезонских радника, поред 102 стално 
запослена радника. 

Он је сматрао да се Општина Фоча по питању финансирања националних 
паркова треба да угледа на Град Приједор и Општину Сребреница, који у својим 
буџетима имају ставку за финансирање националих паркова.  

 

Драгослав  Станојевић је коментарисао неке од буџетских ставки на којима 

је планирано повећање средстава у односу на претходну годину.  
Инвестиционо одржавање објеката је са 50.000 КМ повећано на 110.000 КМ, 

што значи да ће се ови објекти одржавати. 

Одржавање зелених површина и заштиту животне средине је са 410.000 КМ 

повећано на 500.000 КМ, што је исправно. 
Зимско одржавање путева је са 60.000 КМ повећано на 80.000 КМ, што је 

исправно, јер оно зависи од нафте и осталих деривата, а и временских прилика. 

Изградња саобраћајне инфраструктуре је са 220.000 КМ повећана на 300.000 

КМ, изражавајући наду да ће за ову ставку бити и одређених екстерних средстава 

Комунална опрема је са 10.000 КМ повећана на 20.0000 КМ, што је у реду. 



13 

 

Набавка ватрогасне опреме је са 20.000 КМ повећана на 34.000 КМ, што је 
потребно за набавку ватрогасне опреме и успјешно гашења евентуалних  пожара. 

Субвенције за пољопривреду су са 150.000 КМ повећане на 160.000 КМ, али 

су ова средства још увијек недовољна. 

Ставка за Дом здравља је са 110.00 КМ повећана на 125.000 КМ.  
Изградња Храма Светог Саве је са 60.000 КМ повећана на 110.000 КМ, што  је 

у реду, јер је Храм добио веома лијеп изглед. 
Грант за зграду за младе брачне парове је 300.000 КМ. 
Накнада штете од дивљачи и непогода је са 18.000 КМ повећана на 30.000 

КМ, што је добро. 
Ставка Азил за псе је у 2010. години, када је основан овај азил, била скоро  

истог износа као и сада. 
Набавка постројења и опреме је са 19.000 КМ повећана на 100.000 КМ. 

Он је апеловао да се зграда основне школе у Годијену уступи било којем 
инвеститору у закуп, па и без плаћања закупнине, како би се објекат сачувао јер 

овако све више пропада. 
 

Никола  Вуковић је сматрао да Правилник о подстицајима у пољопривреди 

треба прилагодити пољопривредницима са подручја Општине, изражавајући наду да 

ће планирани подстицај у пољопривреди бити у потпуности реализован. 

Он је похвалио повећање средстава за: Црвени крст, Дом здравља и Борачку 
организацију, која су додуше мала.  

Повећан је грант и за Храм Светог Саве, што је дало видљиве резултате на 
том објекту.  

Повећана су средства за пронаталитетну политику, што је добро.  
Он је сматрао да ће се промјеном регулационих планова на подручју 

Општини градити и одређени стамбени објекти поред зграде за младе брачне парове. 
Он је сугерисао Начелнику Општине да пронађе рјешење у вези са градњом 

Дома за старија лица у Миљевини или на другој локацији, јер је он пријеко потребан. 

Он је најавио да ће Клуб одборника СНСД-а подржати Приједлог буџета. 
 

Крсто Ивановић је истакао да је врло битно да је предложени буџет 
планиран на законом предвиђен начин и у законском року, на бази претходних 
буџета и њиховог извршења и ребаланса буџета, којим су обухваћена сва предузећа, 
установе и организације које су наслоњене на буџет Општине.  

Важно је што су планирана средстава за рјешавање проблема одлагања смећа. 

Водило се рачуна и о наставку изградње стамбене зграде за младе брачне 
парове, који ће по врло повољним условима ријешити своје стамбено питање, при 
чему су стамбене јединице препројектоване на захтјев будућих станара.  

Важно је одакле се пуни буџет и када постоје буџетски приходи, њих је лако 
распоредити.  

Похвално је што су повећана буџетска средства за све буџетске кориснике.  
Повећано је издвајање за пронаталитетну политику, која је горући проблем 

Општине, Републике Српске и цијеле Босне и Херцеговине. 

Он је најавио да ће подржати предложени буџет, јер је реалан, одржив и 
планиран је са опрезом. 

 

Милош  Милић је, наступајући и у име Клуба одборника СНСД-а, оцијенио 
да је Приједлог буџета урађен студиозно, тачно, прецизно и по законској процедури, 
уз похвалу за Одјељење за финансије као његовог обрађивача. 

Он је, као предсједник Комисије за буџет и финансије, истакао да је ова 
комисија разматрала Приједлог буџета и да није имала никаквих примједби. 
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Он је, у осврту на излагање и захтјев Дејана Павловића за планирање 

буџетских средстава за НП „Сутјеска“ Тјентиште, истакао да је ситуација у овој 
установи изузетно тешка, јер је дуг преко четири милиона КМ, па је потребно да се у 
рјешавању насталих проблема укључи и Општина и Република Српска. 

Он је оцијенио да се из Приједлога буџета види да Начелник Општине жели 
да домаћински послује. 

Он је подржао помоћ свим буџетским корисницима и оним који се наслањају 
на буџет, а поготово удружењима од виталног интереса за Општину, као што су: 
Општинска борачка организација, Организација породица погинулих и заробљених 
бораца и несталих цивила, Удружење ратних војних инвалида, Удружење 
пензионера, као и повећано издвајање за социјална давања. 

Он је сугерисао посланицима у Народној скупштини Републике Српске и 

Вијећу народа РС, из Фоче, да се ангажују на прикупљању што више екстерних 
средстава за Општину. 

Инвестиције које се планирају у грађевинарству повлаче и остале секундарне 
и терцијалне гране привреде: угоститељство, трговина, туризам и др, па је апеловао 
да Општина лобира код надлежних субјеката, Савјета министара БиХ и других, да се  
у 2023. години благовремено крене са планираним инвестицијама, као што је мост на 

граници општина Фоча и Плужине, гдје је све усаглашено, осим мањих процедура, и 
да у грађевинској оперативи буде што више лица из општине Фоча.  

За завршетак изградње водовода у Миљевини, који је пријеко потребан за 
грађане овог насеља, треба се ангажовати код Савјета министара БиХ да се 
деблокирају средства за тај водовод. 

Он је изразио наду да ће се у сљедећој години коначно кренути са изградњом 
ХЕ „Бук Бијела“ и ХЕ „Бистрица“, гдје су изграђени одређени инфраструктурни 
објекти, апелујући да Општина буде сервис код изградње ових хидроенергетских 
објеката, како би радови  почели што прије.  

Он је сугерисао на општинске органе да са одређеним пројектима учествују 
према Влади РС како би се дошло до додатних средстава за инфраструктуру или 
грантове за пољопривреду. 

Он је упутио похвале послодавцима који су омогућили одређеном броју 
приправника са завршеном ВСС да одраде приправнички стаж, сматрајући да на 
исти начин треба и даље наставити са запошљавањем приправника. 

Он је сматрао да прикупљена средстава од боравишне таксе и извлачења 
рјечног материјала нису довољна и у том дијелу треба остварити много више 
сарадње са контролним институцијама како би оставрили бољи резултати. 

Он је закључио да на Приједлог буџета нема примједби, уз очекивање више 

позитивних ребаланса буџета у току 2023. године. 
 

Након излагања Милоша Милића изјављено је више исправки нетачних 
навода и реплика, у којим су учествовали Драгослав Станојевић и Дејан Павловић, 
коментаришући пружање помоћи, висину дуга, дешавања и стање у Националном 
парку „Сутјеска“ Тјентиште. 

 

Снежана  Голијанин је истакла да су повећане све буџетске ставке и да је то 
у реду, имајући у виду повећање трошкова живота због инфлације.  

Она је дискутовала о буџету Центра за социјални рад.  

Она је образложила да су, према одлуци Владе РС, повећања социјална 
давања, која су покривена ребалансом буџета Општине.  

Буџетска ставка за социјална давања у 2023. години је планирана у износу од 
2.522.000 КМ, што је за 143.000 КМ више од ребаланса буџета.  

Она је најавила да ће се од почетка јануара 2023. године повећати сва 
социјална давања за 13% и ући ће се у проблем.  
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У Центру за социјални рад у прошлој години редовну контролу је вршила 
општинска интерна ревизија, која је разматрала питања социјалне заштите и 
социјалних давања за туђу његу и помоћ, на шта није дала примједби, јер се видјело 
да су корисници ових права лица која та права остварују по закону, међу којим од 
818 лица има пензионера и одређени број дјеце, јер се то право остварује по основу 
фукционалности и болести. 

Интерни ревизор је констатовао да у Центру за социјални рад има мали број 
стручних радника, јер ради укупно пет стручних радника, укључујући и директора 
ове установе, као и двије дјевојке са пола радног времена, а потребно је шест 
стручних радника.  

Иначе, у овој установи ревизија се врши сваке године, што је добро, јер се на 
тај начин побољшава рад установе. 

За старачки дом планирана је ставка од 200.000 КМ. Ресорно министарство је 

најавило поскупљење смјештаја у старачком дому, које ће коштати преко 1.000 КМ.  
У старачким домовима је смјештено 27 корисника, а има доста оних који 

чекају на смјештај, па изградња старачког дома представља приоритет. 
Проблематика са којом се сусреће Центар за социјални рад је веома тешка и 

она се усложњава, а што се лично увјерила вршећи дужност директора ове установе 
у претходних пет година. Повећан је број породичних насиља, постоји проблем 
смјештаја жртве тог насиља, а повећана је и малољетничка делинквенција. 

Она је истакла да Удружење пензионера веома ажурно извршава своје обавезе 

у случају смрти пензионера, сматрајући да овом удружењу треба повећати средства. 
Она је најавила да ће подржати предложени буџет. 

 

Мирослав  Ристановић је истакао да је на састанку директора свих домова 
здравља у Републици Српској, а има их 54, са предсједником Владе РС и министром 
здравља речено да ће се на трезорско пословање локалних заједница прво увести 
домови здравља који немају дуговања, што ће се углавном планирати средином 
године како би локалне заједнице могле да у буџету планирају потребна средства. На 
трезорско пословање прешло је око 2/3 домова здравља у Републици Српској. 

Он је подржао ставку: Подршка наталитету, која је планирана са 150.000 КМ. 
За вантјелесну оплодњу издваја се 5.000 КМ, за пренатални тест 300 КМ, за 
породиље са троје и више дјеце 1.000 КМ, за породице у којима нико није запослен 

1.000 КМ.  
Он је истакао да један послодавац има намјеру да отпусти једну радницу на 

одређено вријеме, трудницу, сматрајући да то не треба радити већ раднице треба 
стимулисати платом да рађају.  

Грант за Дом здравља је повећан за 15.000 КМ, при чему су повећани 
енергенти за 8.000 КМ, јер се установа грије на чврсто гориво; трошкови горива су 
повећани за 11.000 КМ, јер се скоро свакодневно најтежи болесници возе у Бању 
Луку на лијечење и примање терапије; доктори мртвозорници стижу у све дијелове 
општине. 

Он је констатовао да општина Фоча, према Уговору са Фондом здравствене 
заштите, има 15.400 осигураних пацијената и око 2.000 неосигураних лица. 

Он је изразио наду да ће два посланика у Народној скупштини РС помоћи 
општинској власти и Начелнику Општине у лобирању за нове пројекте, којих ће 
сигурно бити.  

Треба ући у рјешавање проблема депоније, као и система гријања. 
Он је подржао став предлагача да нема новог кредитног задужења, уз најаву 

да ће подржати предложени буџет. 

 

Душан  Бодирога је оцијенио да је повећање буџета за 2023. годину 
искључиво због инфлације и повећање средстава од ПДВ-а.  
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Он је подржао планирано повећање плата за раднике Општинске управе.  

Он је истакао да је речено у Скупштини да неће бити запошљавања нових 
радника у Општинску управу, а у току је конкурс за пријем нових радника, што је 
требало рећи.  

Он је констатовао да повећањем плата радника долази и до повећања плата 
функционера Општине и одборничких паушала, па је предложио да се у јануару 
2023. године донесу нове одлуке о платама функционера и одборничким паушалима 
који би остали на истом нивоу. 

Он је сматрао да на истој позицији не треба да буду „ОК Фест“ и омладинске 
организације, јер од 50.000 КМ на омладинске организације иде само 5.000 КМ, па 
ове двије позиције треба раздвојити, јер немају никакве везе једна са другом. 

Он је подржао издвајање средстава за партерно уређење Храма Светог Саве. 
Он је апеловао да се помогне у изградњи манастира, односно Цркве Успења 

пресвете Богородице у Челебићима, која се гради по благослову митрополита 
Хризостома, који има огроман значај за Општину. 

Он је на Приједлог буџета поднио два амандмана. 
У првом амандаману он је предложио да се за по 20.000 КМ смање ставке 

одборнички паушали и плате општинских функционера, односно да висина 
одборничких паушала и плата функционера у 2023. години буде на нивоу 2022. 

године, као и да се укине накнада коју примају одборници који присуствују чину 
закључења брака.  

У другом амандману он је предложио да се на позицији „ОК Фест“ планирани 
износ од 50.000 КМ смањи на 30.000 КМ.  

Он је закључио да би се усвајањем ових амандмана добило 60.000 КМ, о чијој 
расподјели би одлучила Скупштина, а ова средства би се могла усмјерити на 
подршку наталитету, која би се повећала са 150.000 КМ на 210.000 КМ, јер Општина 

финансијски подржава рођење трећег и сваког наредног дјетета, али не и рођење 
првог и другог дјетета. 

Он је истакао да би било добро да се зна колико се средстава добије од 
појединих накнада за шумске сортименте, извађени рјечни материјал, експлотацију 
угља и мини хидроелектране, од којих постоје мали приходи у буџету. 

 

На излагање Душана Бодироге реаговао је Дејан  Павловић, потпредсједник 
Скупштине, који је истакао да су у организацији „ОК Феста“ ангажована 84 
омладинца из Фоче, за које је издвојено преко 17.000 КМ, уз оцјену да ова 
манифестација има смисла и да од ње цијела Општина има користи. 

 

Душан  Бодирога је одговорио да организатор „ОК Феста“ има велику 
корист од ове манифесатације, за коју је сасвим довољно издвојити 30.000 КМ. 

 

Мирослав Матовић је оцијенио да су планирана повећања буџетских 
средстава за 2023. годину плод повећања прихода од ПДВ-а.  

Он је сматрао да су плате општинских функционера веома велике.  
Он је тражио од начелника Одјељења за финансије да објасни који је основ за 

обрачун плата функционера.  

Он је констатовао да одборнички додатак износи 416 КМ мјесечно, 

сматрајући да је он превисок и да га треба вратити на 360 КМ, на износ од прије 
годину – двије.  

Ова средства треба да се усмјере према социјалним категоријама, а прије 
свега Удружењу пензионера, јер је ставка од 40.000 КМ за ово Удружење мала, 
просјечна пензија је око 470 КМ, а потрошачка корпа за четворочлану породицу је 
око 2.700 КМ.  
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Он је сматрао да свим лицима која су стекла високу стручну спрему треба 

пружити прилику да обаве приправнички стаж и младим људима у Општини 
створити амбијент за запошљавање, јер без младих лица нема будућности у 
Општини, па и цијелој Републици Српској и Босни и Херцеговини. 

Он је сматрао да за Дом здравља треба планирати већа средства од 125.000 

КМ, или 0,87% од укупног буџета, а било би реално да је планирано 140.000 КМ или 
1% буџета.  

Он је тражио од начелника Одјељења за финансије да образложи зашто се у 

буџету Општине не одвоји посебна ставка: „Средства за мртвозорство“, јер су 
трошкови мртвозорства велики због одласка на терен и до најудаљенијих насеља на 
подручју Општине. Он је предложио да се ова средства повећају и раздвоје у односу 
на средства која се издвајају за Дом здравља.   

 

Милорад  Костић је сматрао да је начелник Одјељења за финансије само 

један велики рачуновођа и да не би имао прилику да говори на Скупштини када би у 
Општини било инвестиција, јер би тада говорили Начелник Општине, начелник 
Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове и начелник 

Одјељења за привреду и друштвене дјелатности. 
Он је питао зашто у буџетској ставци нема Азила за псе, за који је издвајано 

50.000 КМ, потом 40.000 КМ, а прошле године је издвојено 30.000 КМ, јер је град 

пун паса луталица. Он је питао ко руководи Азилом, колико има паса у Азилу, 
колики су трошкови за храну и здравствену заштиту паса. 

Он је сматрао да се уз помоћ јавне полиције и комуналне полиције лако може 
утврдити која лица праве дивље депоније и одлажу смеће на тим мјестима. 

Он је подсјетио да је својом иницијативом апеловао на општинске органе да 
се ангажују да се Свјетско првенство у рафтингу одржи и у Фочи, када многи нису 
знали за одржавање овог првенства, и да се обави разговор са Удружењем рафтера, 
па је на рачун одржавања ове спортске манифестације асфалтирано 3,5 km пута: 

Брштеновица - Тара.  
Он је питао ко сноси трошкове пронаталитетне политике.  
Он је тражио да се образложе планирани приходи од закупа и ренте од 

400.000 КМ, сматрајући да нису реални иако има пуно најављених измјена 
регулационих планова.  

Он је сматрао да се приликом изградње зграда не поштују законски прописи, 
уз напомену да је стамбено-пословни објекат који се гради на локацији Перућице до 
сада најуређенији објекат, јер посједује лифт и паркинг простор. 

Он је сматрао да су издаци за набавку постојења, непроизводну сталну 
имовину и прибављање земљишта много увећани, а сама ставка је уопштена и не 
види се шта она садржи. Издаци за прибављање објеката грађевинског земљишта и 
инвестиционо одржавање су увећани за 1.800% и са 30.000 износе 540.000 КМ, а 
нису инвестиције, већ свакодневни послови Општине. 

Он је истакао да се грађани у ванградским подручјима жале да се путеви у 
зимском периоду слабо чисте. 

Он је тражио да се раздвоји ставка „ОК Фест“ и Омладинске организације, на 
којој је планирано 50.000 КМ, да би се знало колико износи појединачно издвајање. 

Он је сматрао да је предвиђено премало повећање за: Општинску борачку 
организацију, Организацију породица погинулих и заробљених бораца и несталих 
цивила, Удружење ратних војних инвалида и Удружење пензионера, као и да треба 
предвидјети грант за Удружење слијепих и слабовидих особа. 

Он је оцијенио да је Начелник Општине многе ствари обећао још од 2020. 

године, али се у пракси мало шта од тога реализовало, као што је зграда за младе 
брачне парове гдје је једино извјесна цијена m

2
 стана, а постоје нејасноће за паркинг 

простор, цијена гаража итд, уз најаву да не може подржати предложени буџет. 
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Срђан Драшковић, предсједник Скупштине, је најавио да ће Клуб 
одборника ДЕМОС подржати предложени буџет, јер је реално планиран и постоји 
много показатеља да ће у будућности бити повећање буџетских прихода.  

Он је изразио наду да ће и у 2023. години бити екстерних средстава, а 
измјеном регулационих планаова требало би се прикупити и одрђена финансијска 
средства, уз апел да објекти који се граде треба да буду функционални, како би се 
заштитио изглед града и функционалност насеља, поготово када је у питању паркинг 
простор. 

Он је питао када истиче посљедња рата кредита за мост код КПЗ-а. 
Он је подржао издвајање средстава за сва удружења, која би требало 

повећати, уколико буде за то простора. 
За социјална давања издваја се око 2.650.000 КМ, при чему су корисници 

ових права из социјалних категорија обухваћени и кроз разна удружења.  

Осим тога, Начелник Општине има грант „Помоћ појединцима“.  

Постоји и грант према Црвеном крсту, који и кроз разне пројекте помаже 
социјално најугроженијим категоријама. 

Он је апеловао да се што више утиче за нове пројекте, уколико је то могуће и 
за екстерна средства. 

Он је истакао да је Студентски дом расписао тендер за израду главног 
пројекта за изградњу новог објекта Студентског дома, који је битан за стандард 
студената и Општину, па у наредној години треба извршити лобирање према 

властима у Републици Српској и Босни и Херцеговини за реализацију овог пројекта. 
 

Драган  Милановић је наступио испред Удружења ратних војних инвалида. 

Он је истакао да је у 2022. години из Буџета Општине овом удружењу 
дозначено 10.000 КМ као помоћ најугроженијим борачким категоријама, о чијој 
расподјели одлучује комисија, у којој се, поред представника борачких организација, 

налазе и представници Општине.  
Удружење је предлагало начелнику Одјељења за финансије да се у буџет 

уврсти ставка: „Помоћ у стамбеном збрињавању борца, породицама погинулих и 
заробљених бораца и несталих цивила и ратних војних инвалида“, јер такав фонд 
постоји у 90% општина у Републици Српској. Из тих средстава би се вршиле ситне 
интервенције у стамбеним објектима.  

Он је апеловао да се помогне Удружењу како би се за најугроженије чланове 
обезбиједиле печенице за предстојеће божићне празнике. Он се овом приликом 
захвалио субјектима и појединцима који су у томе пружили финансијску помоћ, као 
што су: потпредсједник Скупштине Павловић, Споменко Стојановић, директор ШГ 

„Маглић“, као и ШГ „Маглић“. 

 

Срђан  Станковић, предсједник Општинске борачке организације, је истакао 
да је договорено да се начелнику Одјељења за финансије достави својеручно 
потписан списак чланова борачких организација и да се на основу тога одреди 

колико која од ових организација има право на средства за додјелу помоћи. 

Он је у вези изградње Дома за старија лица у Миљевини истакао да у задњих 
25 година у Миљевини није направљен ниједан објекат, а из ње се извозе природна 
богаства, почев од енерго-потенцијала и шума, иако је ова мјесна заједница у 

Одбрамбено-отаџбинском рату изгубила велики број бораца. 
 

У 12.20 часова предсједник Скупштине је, на захтјев извршене власти 
Општине, прекинуо сједницу и одредио паузу у раду Скупштине, у трајању од 20 
минута, да би се размотрили уложени амандмани на Приједлог буџета. 

 

Скупштина је наставила с радом у 13.00 часова, уз кворум од 18 одборника. 
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Начелник Општине, Милан  Вукадиновић, је, у завршној ријечи, образложио 
да су у паузи ове сједнице одржане консултација у којим су учествовали сви 
представници политичких субјеката у Скупштини и да су договорена два закључка. 

Један закључак је предложио Клуб одборника СДС-а, а тиче се паушала 
одборника и плата функционера Општине, који је прихваћен на начин да се на конто 
буџета за пронаталитетну политику исплаћује разлика у нето паушалима одборника 
и плата функционера Општине, од повећања ових примања по обрачуну у односу на 
стање из 2022. године, за које је задужено Одјељење за финансије. 

Други закључак се односи на повећање гранта за борачке организације и 
Организацију породица погинулих и заробљених бораца и несталих цивила, гдје је 

постигнута сагласност да се за изградњу спомен-крста погинулим борцима на Дубу 
издвоји 5.000 КМ, а за завршетак изградње споменика у Миљевини 3.000 КМ. 

Он је закључио да би се ови закључци реализовали у склопу буџета Општине 
за 2023. годину. 

Он је истакао да ће се инвестициона изградња објеката из буџета за 2023. 
годину реализовати кроз програме рада које доноси Скупштина и програм рада 
Начелника Општине.  

Приликом рјешавања проблема воде, струје, депоније и других битних 
питања треба се издићи из политичког дијела, јер су то питања која су од виталног 
значаја за грађане Општине. 

Он је изразио наду да ће се преко посланика у Народној скупштини РС 

заједнички наступати пред републичким органима ради већег фокуса Републике 
Српске на општину Фоча, развој НП „Сутјеска“, као и новопроглашени Парк 
природе „Тара“. Он је подсјетио да је Општина у претходним годинама помогла 
инфраструктуру НП „Сутјеска“ у износу од 10.000 или 20.000 КМ за реконструисање 
путева, па се може очекивати да се нешто слично уради и у наредном периоду када 

се буду усвајали програми. 
Он је истакао да постоји добра сарадња са свим организацијама и устанаовама 

које дјелују на подручју Општине, наводећи примјер Средњошколског центра који 
ради сјајне ствари и, у сарадњи са ученицима, формирао је већи број секција, а у 
току је и формирање мини радног вода од ученика ове установе. 

Он је најавио да ће Општина помоћи у рјешавању инфраструктурних 
проблема у Основној школи „Веселин Маслеша“ и Средњошколском центру, прије 
свега када је у питању кровна конструкција. 

Он је оцијенио да постоји недостатак простора за Основну музичку школу, уз 
најаву да ће се радити на рјешавању и тог проблема. 

Општина је имала веома добру сарадњу са омладинским организацијама по 
било којем пројекту који се тиче  инфраструктурних проблема мјесних заједница, па 
и самих ових организација. 

Он је истакао да ће се радити на привлачењу што већих екстерних средства, 

при чему треба уважити и бити свјестан тешке економске ситуације у цијелом 
свијету, па и у Општини. 

Општина сада има проблема са комуналним предузећима, али ће се они 
ријешити. 

 

Након окончане расправе, предсједник  Скупштине је констатовао да је на 
заједничком састанку, који је одржан у скупштинској паузи, постигнута сагласност о 
закључцима, које је прихватио и изложио Начелник Општине, који ће се реализовати 
кроз извршење буџета, па о њима није потребно да се гласа. 

Он је позвао одборнике да се изјасне о Приједлогу буџета. 
Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 

већином гласова („за“ је гласало 17 одборника, нико није гласао „против“, а четири 
одборника су била „уздржана“), донијела  
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О д л у к у 

о  усвајању  Буџета  Општине  Фоча  за  2022.  годину. 

 

 

АД – 6.  Приједлог  одлуке  о  извршењу  Буџета  Општине  Фоча  за  
2023.  годину 

 

Уводно образложење о Приједлогу одлуке дао је Драган Ивановић, начелник 
Одјељења за финансије. 

Он је појаснио да се овом одлуком одређује начин извршења Буџета Општине 
за 2023. годину, која је већ више година по свом садржају истовјетна.  

У Приједлог одлуке је једино додата нова ставка у тачки III подтачка 5) у 
којој се наводи да ће потрошачке јединице Фонд 02 - Фонд прихода по посебним 
прописима користити само у изузетним случајевима, а њихови властити приходи су 
саставни дио Фонда 01 и тако се планирају. 

 

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 гласао 21 одборник), донијела  
 

О д л у к у 

о  извршењу  Буџета  Општине  Фоча  за  2023.  годину. 

 

 

АД – 7.  Приједлог  програма  рада  Скупштине  Општине  Фоча  за  2023.  

годину 

 

Уводно образложење о Приједлогу програма рада Скупштине дао је 
Бранимир Радовић, секретар Скупштине.  

Он је појаснио да је, прије утврђивања Приједлога програма рада Скупштине, 

предсједник Скупштине организовао и одржао радни састанак са функционерима 
Општине и начелницима одјељења Општинске управе на којем је разматран и 
утврђен Нацрт програма, који је достављен Колегијуму Скупштине на разматрање. 
Као полазна основа је послужио Програм рада Скупштине за 2022. годину, који је са 
овом сједницом у потпуности реализован, што није био случај претходних година и 
за похвалу је, чему треба одати признање субјектима који су били задужени за 
реализацију овог Програма. 

На посљедњој сједници Колегијум је утврдио Приједлог програма рада, без 
икаквих измјена и амандмана, који је на дневном реду ове сједнице.  

Он је таксативно појаснио све измјене у Приједлогу програма рада, у 
тематском и нормативном дијелу, у односу на Програм рада Скупштине за 2022. 

годину. 

Он је истакао да одборници имају право да на Приједлог програма рада 
Скупштине улажу амандмане. 

 

Предсједник Скупштине, Срђан Драшковић, је отворио расправу о 

Приједлогу програма рада Скупштине. 
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За дискусију није било пријављених. 

 

Предсједник Скупштине је позвао одборнике да се изјасне о Приједлогу 
програма рада Скупштине. 

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

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

П р о г р а м 

рада  Скупштине  Општине  Фоча  за  2023.  годину. 

 

 

У 13.33 часова предсједник Скупштине је прекинуо сједницу док се за 
наредну тачку дневног реда не створе услови за разматрање приједлога одлуке.  

Како обрађивач радног материјала није био у прилици да у краћем 
временском периоду постави и инсталира пројектор, он је одредио дневну паузу у 
раду Скупштине, у трајању од 60 минута. 

 

Скупштина је наставила с радом у 14.45 часова, уз кворум од 16 присутних 
одборника. 

 

 

АД – 8.  Приједлог  одлуке  о  приступању  изради  измјена  и  допуна  

дијела  Регулационог  плана  „Доње  Поље“  (Измјена  дијела  измјене  и  допуне  

Регулационог  плана  „Доње  Поље“  из  2007.  године) 
 

Уводне напомене  о Приједлогу одлуке дао је Стојан Вујатовић, генерални 
директор пројектантске куће „Пројект“ а.д. Бања Лука, који је презентовао измјене 
дијела Регулационог плана „Доње Поље“.  

Он је образложио да је носилац припреме Плана Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове, са којим је, у току анализе и припреме овог 
документа, одржано четири – пет стручних састанака, на којим су учествовали 
стручни тимови са обје стране, да би се предметни докуменат припремио и 
анализирао на најбољи начин. 

Иницијатор измјена овог плана је привредно друштво „Србињепутеви“ д.о.о. 
Фоча.  

Предметна локација се налази између Тржног центра „Том“, на сјеверу, са 
јужне стрене је Београдска улица, са западне стране је Светосавска улица. 

Предметна локација је површине 1.745 m
2
 и налази се у обухвату постојећег 

Плана из 2007. године. Измјеном Плана су обухваћене четири катастарске парцеле; 
на једној се налази стамбени објекат.  

Рађене су три врсте анализа. Једна је била просторно-планска, да се провјери 
усклађеност са документацијом вишег реда. Друга анализа се односила на сам 
простор и његове техничке карактеристике које он треба да испуни за потребе 
пројектовања. Задња анализа је рађена да ли тај објекат може да задовољи све 
потребне услове као ново атрактивно становање и да задовољи животни простор 
једног објекта. 

Предметно земљиште се налази у близини ријеке Ћехотине и парка.  
Економски потенцијал локације је огроман у односу на саму локацију.  
Што се тиче анализе околних садржаја и објеката, водило се рачуна да 

спратност објекта не буде виши од објеката у окружењу. 

Он је образложио да је планирано да се уклони постојећи стамбени објекат, да 
би се та локација могла узети у разматрање и креирање идеје нових садржаја. 
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Планирани објекат је неправилног облика, по дужној страни је око 60 m, док 
је краћа страна 32 m.  

Нови објекат је планиран са габаритима: подрум, приземље, галерија и шест 
етажа, с тим да су подрум, приземље и галерија резервисани за паркирање.  

У ове три етаже (подрум, приземље и галарија) могу стати 102 паркинг мјеста 

и четири паркинг мјеста у вањском дијелу.  
Осталих шест етажа су планиране за становање.  
У приземљу ће бити један мањи пословни простор површине 100 m

2
 из којих 

разлога је ово стамбено-пословни објекат.  
Из Београдске улице је приступ паркинзима лијево и десно.  

За станаре је планирано 77 паркинг мјеста, а то је уједно и максималан број 
станова, јер је по стандардима предвиђено да се за једну стамбену јединицу уради 
једно паркинг мјесто. 

Он је образложио да, након усвајања измјене овог плана, слиједи 
урбанистички много детаљнији посао, почев од нацрта плана, јавне расправе, јавног 
увида, до приједлога плана. 

 

Предсједник Скупштине, Срђан Драшковић, је отворио расправу о 

Приједлогу одлуке. 
 

У расправи су учествовали одборници: Душан Бодирога, Гордан Мастило, 
Крсто Ивановић и Срђан Драшковић, предсједник Скупштине. 

Одговоре и бразложења у вези са дискусијама одборника дали су: Стојан 
Вујатовић, генерални директор „Пројект“ Бања Лука и Ранко Поповић, начелник 
Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове. 

 

Душан  Бодирога је констатовао да се предложеном одлуком тек приступа 
измјени Регулационог плана, а биће и нацрт плана и приједлог плана, па ће се моћи 
више да реагује.  

Он је скренуо пажњу пројектанту да се води рачуна да предметни објекат има 
довољно паркинг мјеста, уз позив да се не деси лоша пракса јер је било обећање да 
ће бити довољно паркинг мјеста за зграду на локацији код старе аутобуске станице и 
зграду код маркета „Корт“, али се показало да ниједна од ове двије зграде нема 
довољан број паркинг мјеста. 

 

Гордан Мастило је сматрао да свака одлука Скупштине о приступању 
измјени регулационог плана буде и коначно рјешење и да се то дешава само у Фочи, 
али не и у Бањој Луци или другим градовима. 

Основни проблем код градње у Фочи је што пројектант не ради по захтјевима 
струке и по закону, већ по жељама инвеститора, па је због тога град архитектонски 
унакажен.  

Тако се дешавало да су сви пројектанти на Скупштини презентовали све 
најљепше, а у реалности се испостави сасвим супротно.  

Он је, на основу свог радног искуства, изразио чуђење што је на овој локацији 
планирана изградња стамбеног објекта са преко 70 станова.  

Он је питао зашто се раде регулациони планови ако се стално врше њихове 
измјене.  

Сви захтјеви за измјене регулационих планова су усвајани на Скупштини, 

што значи да онај ко је радио регулациони план није га радио у складу са правилима 
струке. Он је сматрао да се пројектант не би овако понашао да је пројектовао објекте 
у Бањој Луци или Требињу.  

Он је истакао да није против градње, нити је против инвестиција, али измјена 
регулационих планова треба да буде у складу са законом и нормалним принципима. 
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Крсто  Ивановић је истакао да се наспрам објекта који се планира градити 
налази велики небодер, који нема довољно паркинг простора, а у билизини се налази 
и Храм Светог Саве. 

Он је подсјетио да се код планирања градње стамбеног објекта увијек планира 
и зелена површина, паркинг простор и вртић за дјецу, истичући да ће он подржати 

градњу уколико може да испоштују наведени услови и садржаји. 
 

Срђан  Драшковић, предсједник Скупштине, је истакао да подржава сваку 
градњу, уз констатацију да у граду постоји велики притисак када је ријеч о 
паркирању, који преддставља основи проблем. 

Он је тражио да се образложи колика је удаљеност између постојећег Тржног 
центра „Том“ и планиране зграде. 

Он је сматрао да се мора водити рачуна о самом изгледу града, да се морају 
испоштовати сви кораци у измјени Плана у којима треба да учествује Скупштина, 

како би се видио коначан изглед овог пројекта, као и свих његових потребних 
елемената.  

Он је констатовао да се у близини планираног објекта налази небодер, Храм 

Светог Саве, угоститељски објекат Ресторан „Деветка“, па ће сигурно постојати 
велики притисак када је у питању паркирање.  

Он је сугерисао да се води рачуна да остане довољно паркиг простора и 
простора за кретање грађана у овом дијелу, уз напомену да није против  предметне 
градње, али треба водити рачуна да један објекат не гуши други, као и да све изгледа 
визуелно лијепо.  

Он је сматрао да нико није против изградње, нити је против инвеститора, јер 
Општина има интерес за градњу кроз ренте и радна мјеста, али постоји све већа 
потреба за смјештајем у граду, па треба испоштовати све што је потребно, дајући 
посебан нагласак да у граду горући проблем представљају паркинг мјеста. 

 

У завршној ријечи, представници предлагача и обрађивача радног материјала 
дали су одговоре и појашњења у вези са дискусијама одборника. 

На њихово излагање реплике је изнио одборник Гордан Мастило. 
 

Стојан  Вујатовић, генерални директор  пројектантске куће „Пројект“ а.д. 
Бања Лука, је образложио да „Пројект“ а.д. бања Лука постоји од 1951. године и 
настарија је пројектантска фирма у Босни и Херцеговини, са бројним референсама, 
има запослено 40 инжињера, ради на пет континената и то сву просторно-планску и 
техничку документацију и послове надзора и нема врсте објеката које ова фирма 
није пројектовала.  

Он је сматрао да је предметној микро-локацији планирано оно што је било 
могуће, што допушта закон и што је спроводиво, што представља неки максимум 
који ова локација може поднијети. Двије етаже планиране су на штету инвеститора, 
ради задовољавања потреба грађана.  

 

Ранко Поповић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове, је образложио да је одржано више састанака са пројектантом, на 
којим је усаглашено да се обезбиједи противпожарни приступ, спратност и паркинг, 

а направљено је и доста корекција. 
Што се тиче Приједлога одлуке, поступак је тек у почетној фази и до 

финалног рјешења има још процедура.  

 

Гордан  Мастило је, у реплици, истакао да се овакав приједлог планирања 
објекта сигурно није урадио нигдје и да је на овом простору предвиђено много малих 
станова.  
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Он је сматрао да на овој микролокацији има доста станова, да је требало 
планирати објекат са мањим габаритима, да има сигурно и старијих лица која имају 
своје потребе, које треба уважити, али се поштују само жеље инвеститора и ништа 
друго  

 

Након окончане расправе, предсједник Скупштине је позвао одборнике да се 
изјасне о Приједлогу одлуке. 

Након извршеног гласања, он је констатовао да Скупштина Општине Фоча 
није усвојила Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела 
Регулационог плана „Доње Поље“ (Измјена дијела измјене и допуне Регулационог 
плана „Доње Поље“ из 2007. године), јер је „за“ Приједлог одлуке гласало 11 

одборника, један одборник је гласао „против“, а четири одборника су била 
„уздржана“. 

 

 

АД – 9.  Приједлог  одлуке  о  приступању  изради  измјена  и  допуна  

дијела  Регулационог  плана  „Центар  I“  (шеста  одлука  о  измјени  од  

усвајања  ревизије  Плана)  
 

Уводно образложење о Приједлогу одлуке дао је Ранко Поповић, начелник 
Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.- 

Он је образложио да се измјена Плана односи на надоградњу стамбеног 
објекат у Крајишкој улици. 

Пошто нема пројекта како ће изгледати та надоградња и која ће бити 
структура станова, он није могао да коментарише потребан број паркинг мјеста.  

Граница обухвата измјене Плана је величина самог објекта, тако да се не 

излази ван габарита постојећег објекта, јер је у питању само надоградња. 
 

Испред пројектанта „Пут Инжењеринг“ д.о.о. Требиње, уводне напомене је 
дао Перо  Мунишић. 

Он је образложио да је предмет измјене овог Плана једна парцела и то 
повећање спратности за једну етажу у постојећим хоризонталним габаритима на већ 
постојећем стамбеном објекту, у Крајишкој улици. 

Он је истакао да је кров на постојећој згради у доста лошем стању и да 
захтијева озбиљну санацију. 

 

Предсједник Скупштине, Срђан Драшковић, је отворио расправу о 

Приједлогу одлуке. 

 

У расправи су учествовали одборници: Милорад Костић и Миомир Бојат. 

Одговоре на питања и образложења у вези са дискусијама одборника дао је 
Перо Мунишић, представник пројектанта „Пут Инжењеринг“ д.о.о. Требиње. 

 

Милорад  Костић је истакао да је прије три године имао намјеру да уради 
надоградњу на предметној згради, али се то стицајем неких околности није десило.  

Он је сматрао да је кровни покривач на овој згради толико лош као да га и 
нема, па се једино надоградњом зграда може вратити у нормално стање.  

На основу искуства са надоградњом зграда, којим пословима се бавио 
одређено вријеме, он је оцијенио да су ови послови веома тешки, у чему нема велике 
зараде нити богаћења, подржавајући све који имају намјеру да се баве надоградњом.  

Он је извршној власти Општине у више претходних мандата предлагао да се 
позабави питањем надоградње зграда и да се инвеститорима омогући један бољи 
приступ приликом папирологије.  
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Он је питао зашто инвеститор код надоградње мора да сноси трошкове 
регулационог плана и зашто те трошкове не сноси Општина, јер се код надоградње 
зграде не залази у ширину.  

Такође, за надоградњу не треба да се плаћа уређење грађевинског земљишта, 
већ да то буде неки вид стимуланса за инвеститоре, јер је то једини начин да се 
ријеше старе и пропале зграде, пошто станари зграде немају средстава да ријеше 
питање крова, а поготово фасаде, да уреде хаусторе итд.  

Он је истакао да су у општинама Рогатица, Пале и Соколац инвеститорима 
који се баве надоградњом стамбених објеката пружене повластице у смислу 
ослобађања од плаћања накнаде за уређење земљишта. 

Многе зграде у центру града су старе по неколико десетина, па и 60 година, 

тако да је једино рјешење надоградња, којом ће се повећати мали број станова. 
Он је сматрао да инвеститорима код надоградње зграда не треба стварати 

сметње око паркинг простора. 
Он је оцијенио да је све што је у граду урађено послије рата упропастило град 

у урбанистичком, грађевинском и сваком другом погледу. 
 

Миомир  Бојат је имао потребу да пројектанту скрене пажњу, пошто станује 
у тој згради, која је старија, да се поведе рачуна око њених темеља. 

Он је сматрао да је надоградња ове зграде једини начин да се она уреди.  
Што се тиче паркинг мјеста, испод ове зграде постоји велики паркинг простор 

и други простор који би се могао уредити за паркинг. 

 

Перо  Мунишић, представник пројектантске куће „Пут Инжењеринг“ д.о.о. 
Требиње, је образложио да, уколико се усвоји предметни План и инвеститор се 
договори са власницима стамбених јединица, слиједи поступак издавања 
грађевинске дозволе и израда главног пројекта у коме треба посебно повести рачуна 
о статици и сеизмици стамбеног објекта и утицај планиране надоградње. 

 

Након окончане расправе, 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 гласао 21 одборник), донијела,  
 

О д л у к у 

о  приступању  изради  измјена  и  допуна  дијела   
Регулационог  плана  „Центар  I“   

(шеста  одлука  о  измјени  од  усвајања  ревизије  Плана). 
 

 

АД – 10.  Приједлог  одлуке  о  приступању  изради  измјена  и  допуна  

дијела  Регулационог  плана  „Горње  Поље“  (трећа  одлука  о  измјени  Плана  

од  његовог  усвајања  2007.  године) 
 

Уводне напомене о Приједлогу одлуке дао је Перо Мунишић, представник 
пројектанта „Пут Инжењеринг“ д.о.о. Требиње. 

Он је образложио да је у скупштинским материјалима достављен графички 
прилог који се односи на конкретну измјену.  

У питању је објекат бившег предузећа „Перућица“, на Горњем Пољу.  

Инвеститор је предузеће „Фалкон“ д.о.о Фоча, које је власник пве парцеле.  
Важећим Регулационим планом је, умјесто садашњег објекта „Перућице“, 

који је у доста лошем стању, планирана изградња једног стамбено-пословног 
објекта, спратности: приземље + 4.  
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Пројектант је од инвеститора добио захтјев да се повећа спратност овог 
објекта са П + 4 на: П + 5.  

Постојећим Регулационим планом „Горње Поље“ предвиђено је да се уклони 
стари објекат и да се ради нови објекат, спратности П + 4, а садашњом измјеном 
Плана се предлаже спратност објекта: П + 5, укључујући и сутерен, са гаражом. 

Он је образложио да би се додатни захтјев за паркинг мјестима, који ће се 
појавити изградњом додатне етаже, могао компензовати подземном гаражом. 

 

Предсједник Скупштине, Срђан Драшковић, је отворио расправу о 

Приједлоги одлуке. 
 

У расправи су учествовали одборници: Милорад Костић и Срђан Драшковић, 

предсједник Скупштине. 

Одговоре и образложења у вези са дискусијама одборника дао је Перо 

Мунишић, представник пројектанта „Пут Инжењеринг“ д.о.о. Требиње. 

 

Милорад  Костић је истакао да је спратност: П + 4 не захтијева постојање 
лифта, да је било зграда за које је Општина издавала рјешења са дозволом за 
изградњу по структуре: П + 4 + мансарда (високо поткровље), што представља 
зграду са П + 5, а немају лифт, јер се он избјегао кроз једну обману и добило се пет 
етажа. 

Он је оцијенио да је коректно и поштено оно што тражи инвеститор у овом 
предмету, јер он у старту тражи изградњу зграде од: П + 5 и постоје сви услови за 
паркинг, сматрајући да му треба удовољити и дозволити да гради планирани објекат.  

Он је најавио да ће подржати Приједлог одлуке. 
 

Срђан  Драшковић, предсједник Скупштине, је тражио од пројектанта да 
објасни питање паркинг простора. 

 

Перо Мунишић, представник пројектанта „Пут Инжењеринг“ д.о.о. Требиње, 

је образложио да је важећи Регулациони план предвидио сва отворена паркинг 
мјеста. Повећањем спратности наведеног објекта добиће се још десетак стамбених 
јединица на тој етажи, тако да се питање паркинга може ријешити изградњом 
подземне гараже, са око 20 паркинг мјеста. 

 

Након окончане расправе, предсједник Скупштине је позвао одборнике да се 
изјасне о Приједлогу одлуке. 

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

једногласно („за“ је гласао 21 одборник), донијела  
 

О д л  у  к у 

о  приступању  изради  измјена  и  допуна  дијела   
Регулационог  плана  „Горње  Поље“  

(трећа  одлука  о  измјени  Плана  од  његовог  усвајања  2007.  године). 
 

 

АД – 11.  Приједлог  одлуке  о  приступању  изради  измјена  и  допуна  

дијела  Регулационог  плана  „Чоходор  Махала“  (који  се  односи  на  подручје  

садашњег  насеља  Лазарево  –  прва  измјена  од  усвајања  Плана  2007.  године  

 

Уводне напомене о Приједлогу одлуке дао је Ранко Поповић, начелник 
Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове. 
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Он је образложио да се предложеном измјеном Плана обухватају двије 
локације и то колација А и локација Б.  

Код локације Б има доста индивидуалних стамбених објеката борачке 
популације код којих није добро стање на терену, па ће се овим измјенама отклонити 
грешке и омогућити да се легализују ти објекти. Иницијатор ових измјена Плана је 
Општина Фоча. 

 

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 19 одборника), донијела  
 

О д л у к у 

о  приступању  изради  измјена  и  допуна  дијелова  Регулационог  плана   

„Чоходор  Махала“  (који  се  односи  на  подручје  садашњег  насеља  Лазарево 
–  прва  измјена  од  усвајања  Плана  2017.  године. 

 

 

АД – 12.  Приједлог  одлуке  о  измјенама  и  допунама  Одлуке  о  

условима  организовања,  начину  кориштења  и  наплате  паркирања  на  

јавним  паркиралиштима  на  подручју  општине  Фоча 

 

Уводне напомене о Приједлогу одлуке дао је Ранко Поповић, начелник 
Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове. 

Он је образложио да се предложеном одлуком пружа могућност породицама 
погинулих бораца и ратних војних инвалида да регистровањем возила и добијањем 
одређене карте могу без накнаде да обезбиједе паркирање у другој зони.  

У првој и другој зони су обиљежена мјеста за инвалиде, који услуге 
паркирања добијају бесплатно. 

 

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

 

За дискусију се јавио одборник Милорад  Костић. 

Он је истакао да код наплате паркирања постоји ружна појава која се десила 
овог љета према туристима који пролазе кроз града. Лично је био присутан када је на 
паркирани комби из Чехословачке стављена лисица, док је власник комбија био у 
банци. Он је сматрао да је стављањем ових лисица прекршен закон, а ствара се и 
ружна слика, уз напомену да ни полиција никада није стављала лисице, већ је била 
толерантна за све људе са стране, посебно стране туристе.  

Он је тражио да се образложи како се извршавају казне за паркирање.  
 

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 18 одборника), донијела  
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О д л у к у 

о  измјени  Одлуке  о  условима  организовања,  начину  коришћења   
и  наплате  паркирања  на  јавним  паркиралиштима   

на  подручју  општине  Фоча. 

 

 

АД – 13.  Приједлог  одлуке  о  отпису  ненаплативих  потраживања  са  

30. 11. 2022.  године 

 

Предсједник Скупштине, Срђан Драшковић, је отворио расправу о 

Приједлогу одлуке. 
 

За дискусију није било пријављених. 

 

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

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

једногласно („за“ је гласало 18 одборника), донијела  
 

О д л у к у 

о  отпису  ненаплативих  потраживања  Општине  Фоча  
са  30. 11. 2022.  године. 

 

 

АД – 14.  Разрјешење  и  избор  једног  члана  Комисије  за  праћење  

статуса  пензионера: 

1) Разрјешење члана Комисије за праћење статуса пензионера по основу 
наступа смрти, 

2)  Избор једног члана Комисије за праћење статуса пензионера 

 

Уводно образложење дао је Бранимир  Радовић, секретар Скупштине. 
Он је констатовао да је Радојица Млађеновић био члан Комисије за праћење 

статуса пензионера. Након наступа његове смрти, указала се потреба да се статусно 
ријеше одређена питања у овом сталном радном тијелу Скупштине тако да се одреди 
престанак мандата по овом основу, као и да се на упражњену позицију изабере нови 
члан ове комисије. 

Он је констатовао да је ово питање разматрала Комисија за избор и 
именовање, водећи рачуна о заступљености политичких субјеката у сталним радним 
тијелима, као и социјалном и старосном критеријуму. 

Прихваћен је приједлог Демократског народног савеза да се у Комисију за 
праћење статуса пензионера изабере Чедомир Сарић. 

Овај приједлог је истовремено и приједлог Комисије за избор и именовање, 
што је констатовано и у писаном Извјештају ове комисије, који је достављен 
одборницима пред почетак сједнице. 

 

Предсједник Скупштине, Срђан Драшковић, је отворио расправу о 

приједлозима Комисије за избор и именовање. 
 

За дискусију није било пријављених. 
 

Предсједник Скупштине је позвао одборнике да се изјасне о приједлозима 
Комисије за избор и именовање. 
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Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча 

донијела сљедећа рјешења: 
 

1)  Рјешење о разрјешењу члана Комисије за праћење статуса 
пензионера: 

РАДОЈИЦА  МЛАЂЕНОВИЋ разрјешава се дужности члана Комисије за 
праћење статуса пензионера, као сталног радног тијела Скупштине Општине Фоча, 
по основу наступа смрти. 

Ово рјешење је донијето једногласно („за“ је гласало 18 одборника). 

 

2)  Рјешење  о  избору  члана  Комисије  за  праћење  статуса  пензионера: 
ЧЕДОМИР  САРИЋ изабран је на упражњену позицију члана Комисије за 

праћење статуса пензионера, као сталног радног тијела Скупштине Општине Фоча. 
Ово рјешење је донијето већином гласова („за“ је гласало 14 одборника, један 

одборник је гласао „против“, а три одборника су била „уздржана“). 

 

 

АД – 15.  Информација  о  стању  безбједности  на  подручју  општине  

Фоча  за  период  јануар – јун  2022.  године 

 

Предсједник Скупштине, Срђан Драшковић, је отворио расправу о 

Информацији. 
 

У расправи су учествовали одборници: Милорад Костић, Драгослав 

Станојевић, Дејан Павловић, потпредсједник Скупштине, Душан Бодирога, Милош 
Милић и Крсто Ивановић. 

Одговоре и образложења у вези са дискусијама одборника дао је Петар 
Грубач, командир Полицијске станице Фоча. 

 

Милорад  Костић је, наступајући и у име Клуба одборника СДС-а, оцијенио 
да у рјешавању кривичних дјела постоји половичност, без праве квалификације, како 
код кривичних дјела општег криминалитета, тако и кривичних дјела против живота и 
тијела. Он је сматрао да општина Фоча по питању кривичних дјела још увијек спада 
у ред мирнијих општина и у њој нема тешких облика криминала или разбојништва и 
убистава.  

Он је истакао да је лично видио многе туче које су се десиле у граду, о којим 
је обавијестио полицију, сматрајући да је тога било много више него што је наведено 
у Информацији. Наведено је да није било случајева спречавања службеног лица у 
вршењу службене радње, а он је лично видио како једно лице на паркингу удара 
полицајца и не да му да врши дужност. 

Он је питао шта се све подразумијева под нарушавањем јавног реда и мира, 

јер је лично видио да један број младих лица, а посебно у љетном периоду, у касним 
ноћним сатима, иза поноћи, иду улицом пијани, разбијају флаше, деру се и урличу, 

возикају се аутомобилима и тиме нарушавају јавни ред и мир, а тога има много више 
него што пише у Информацји.  

Он је сматрао да би било далеко мање нарушавања јавног реда и мира када би 
полиција превентивно дјеловала са алко тестовима и нарко тестовима, а она се 
углавном бави само посљедицама. 

Он је и раније спомињао да се испред Средњошколског центра, па и у самој 
школи, пуши џоинт, сугеришући да се о овоме поведе рачуна, јер се по граду о томе 
већ јавно прича, и да се то спријечи како не би било касно. 

Он је сматрао да су бројке које се тичу наркотика много веће у реалности од 
оних које су исказане у Информацији. 
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Фочански бред су „дојаве“, које раде и малољетници, а новац од тога узимају 
пунољетна лица. Он је истакао да се по граду прича да је творац дојава у граду један 
одборник који се енормно обогатио, па је питао да ли те наводе може да испита 

полиција, уз напомену да полиција у Београду и Новом Саду ово питање ријеши за 
20 дана. Он је сматрао да се дјеца, због немогућности да нађу посао, сналазе како 
могу, па нису крива за ово, већ друштво. 

Он је питао шта је са привредним криминалом, о коме се слабо прича, иако у 
овој општини има озбиљног привредног криминала, наводећи примјер градске 

Апотеке, гдје се још увијек ништа не зна у вези са њеним дугом; зашто се полиција 
не укључи код спорних уговора са компанијом „Нешковић“.  

У водовод су утрошени милиони, а вода се опет мути и види се да у овом 
дијелу има пропуста. 

Ништа се није урадило ни код зграде на старој аутобуској станици, иако је 
полицији послат захтјев у вези путног појаса. 

Он је тражио да се објасни шта је било са отуђењем звона са Сат-куле, које се 
недавно десило, уз наводе да је звоно антиквитет, старо 400 година и вриједи 
стотине хиљада евра, које је бивша директорица Музеја „Стара Херцеговина“, 

Кунарац, која је супруга једног одборника, дала некој фантомској  фирми или 
удружењу из Мостара, питајући да ли је за то неко процесуиран. Звоно је неко 
вратио пред Музеј „Стара Херцеговина“, па је питао да ли се нешто зна о томе. 

 

Драгослав  Станојевић је оцијенио да Информација представља веома битан 
материјал који говори о безбједности на подручју општине, а безбједност је битна за 
све остало. 

Он је сматрао да је против покојног Здравка Крсмановића, који је оставио дуг 
Општини од три милиона КМ, поднесено више кривичних пријава, а за дуг у НП 

„Сутјеска“ од скоро пет милиона КМ нема никакве кривичне пријаве, иако то 
представља привредни криминал. 

Забрињавајуће је то што се из Информације види да је омладина све више 
активна у криминалу, па је навећа умјетност извјести дјецу на прави пут, с обзиром 
на стање у друштву. 

 

Дејан Павловић, потпредсједник Скупштине, је истакао да је против њега 

бивши директор НП „Сутјеска“ поднио 22 кривичне пријаве, а оба су из истог 
политичког субјекта, СНСД, за које је у 90% обустављена истрага због недостатка 
доказа. 

 

Душан  Бодирога је констатовао да у Информацији пише да нема ниједна 
пријава за точење алкохола малољетним лицима, а омладина, поготово она која још 
није пунољетна, дошла је до новца, јер није на адекватан начин санкционисан 
интернет криминала и сада постоји прилив дроге и наркотика у граду више него 
икада раније. Он је апеловао на Станицу полиције да о томе поведе више рачуна, 

сматрајући да би полиција требало да ради и нарко тестове, поготово за лица која 
нису пунољетна. 

Он је за безбједност у саобраћају истакао да је на друштвене мреже избацивао 
клип гдје су снимљени каминони који иду нерегистровани, поготово камиони који 
превозе шљунак. Камиони који превозе грађу у другу општину морају да врше 
претовар да би прошли вагу, па би ово питање требало регулисати. 

 

Милош  Милић је констатовао да су у Информацији евидентирана четири 
случаја насиља у породици у 2021. години, а у 2022. години један случај, питајући да 
ли су ови подаци тачни, јер у пракси има доста случајева да се ово насиље не 
пријављује из више разлога. 
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Добро је што за шест мјесеци 2022. године није био ниједан незаконит лов, 

али се прича да има криволова и да у том дијелу постоји боље организована спрега. 
Он је сматрао да треба поставити лежеће полицајце у Улици Вука Караџића 

(Грановски сокак), Карађорђевој улици (код Сат-куле), гдје се возе нерегистрована 

возила и често се вози у алкохолисаном стању, а посљедице такве вожње могу бити 
веома тешке, апелујући да се о овоме поведе рачуна. 

Он је сматрао да се мора увести више реда када су у питању ауто школе, јер 
се сада до возачке дозволе долази веома лако и скоро да нико не пада на полагању 
возачког испита, нема селекције, што раније није био случај. 

Такође, било би добро да се врши размјена полицијских патрола између  
општина Фоча и Вишеград, као што је рађено у претходном периоду. 

 

Крсто  Ивановић је сматрао да, када су у питању малољетна лица, све полази 
из породице и њиховог одгоја, која по закону не могу бити сама у граду иза 23 часа. 

Средњошколски центар, као установа, дјелује превентивно и имао је јако 
добре презентације о болести овисности, гдје су се дјеца упознала са лаким и тешким 
дрогама и скренута им је пажња на дејство и посљедице тих опијата уз комбинацију 
алкохола. 

Он је сматрао да се прекршаји дешавају најчешће у дане викенда и 
празничних дана. 

Он је похвалио постављање електронских уређаја за контролу брзине возила, 

што је дало ефекте, као и постављени лежећи полицајци, па и даље треба радити на 
постављању ових помагала. 

За полагање возачког испита постоји изрека да је то једини испит на који не 
треба утицати да се помогне кандидату да га положи, јер он треба да научи да вози. 

Али млади почетници не праве толико прекршаје колико то чине лица под дејством  
психоактивних супстанци, а поготово алкохола.  

Алкохол је узео маха, па је потребно да угоститељски објекти поштују радно 
вријеме и да се чешће контролише њихов рад . 

Недавно је одржана сједница Форума за безбједност, на којој су изнесена 
одређена мишљења о безбједности у граду. 

Он је сматрао да се врши злоупотреба радне снаге малољетника који раде у 
одређеним продавницама или локалима, па тај рад треба да се стави под контролу, а 
поготово уколико се то дешава у вријеме наставног процеса. 

Он је апеловао да сви дају допринос око предстојећих празника и Нове године 
како би се град заштитио од нежељених радњи и посљедица. 

 

Петар Грубач, командир Полицијске станице Фоча, је дао одговоре и 
образложења у вези са дискусијама одборника. 

Он је констатовао да је стање безбедности на подручју општине Фоча за 
период јануар - јун 202. године оцијењено као задовољавајуће.  

У овом периоду није било кривичних дјела која би изазвала узнемиреност 
јавности, нпр. кривична дјела убиства, разбојништва, изазивање опште опасности и 
слична кривична дјела.  

Процесуирана кривична дјела су углавном из области привредног и општег 
криминалитета.  

У области прекршаја јавног реда и мира постоји значајан пораст у односу на 
исти период 2021. године, али се то не може окарактерисати као забрињавајуће, јер 
ће за цијелу 2022. годину бити мањи број прекршаја из области јавног реда и мира. 

Из области безбједности саобраћаја није било саобраћајних незгода са 
смртним исходом. 

Приоритетни послови Полицијске станице Фоча су област јавног реда и мира.  
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Одјељење криминалистичке полиције углавном обавља послове везане за 
криминалитет. Он је истакао да није у току са свим предметима које ради ово 
одјељење, па не може дати конкретне одговоре у вези са појединим предметима, али 
му је познато да је звоно са Сат куле враћено и да је извјештај у вези с тим случајем 
послат у Тужилаштво у Требињу. 

Промет опојних дрога је у сталном порасту, јер је то бизнис који је исплатив 
онима који се тим послом баве. На овом проблему се ради доста, али резултати 
некада нису адекватни уложеном труду и напору.  

Полицијској станици Фоча по свим областима (јавни ред и мир, безбједност 
саобраћаја, опојне дроге итд.) фали радника, али се радници Станице труде да буду 
тамо гдје је највеће жариште. У Полицијско станици има око десет инспектора, који 
раде: општи криминалитет, привредни криминалитет и криминалитет по питању 
злоупотребе опојних дрога, а садашњи број инспектора би био довољан да ради само 
на око криминалитета са опојним дрогама. 

И сада се периодично, једном или два пута мјесечно или у пола године, врши 
размјена полицијских патрола између Фоче и Вишеграда, која даје ефекте. 

 

Срђан  Драшковић, предсједник Скупштине, је констатовао да у граду има 
страних лица студената, које су Фочаци лијепо примили, а из Информације се види 
да са њима није било никаквих проблема, што је за похвалу. 

 

Након окончане расправе, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча 

упозната са Информацијом о стању безбједности на подручју општине Фоча за 
период јануар – јун 2022. године. 

 

 

АД – 16.  Информација  о  стању  у  области  туризма  на  подручју  

општине  Фоча  у  2022.  години 

 

Предсједник Скупштине, Срђан  Драшковић, је отворио расправу о 

Информацији. 
 

У расправи су учествовали одборници: Мирослав Авдаловић, Душан 
Бодирога, Бранка Драгичевић, Милорад Костић, Милош Милић и Срђан Драшковић, 
предсједник Скупштине општине. 

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

 

Мирослав  Авдаловић је сматрао да туризам општине Фоча представља 
троугао: Туристичка организација Општине Фоча, НП „Сутјеска“ и рафтинг 
клубови, а тежиште тог троугла треба да буде локална заједница.  

Из Информације се види да се већина акција и манифестација спроводе 
једном правом синергијом у виду израде промотивних видеа, учешће у кампањама, 
учешће на разним сајмовима и презентацијама, прављењу одређених интегралних и 
парцијалних прилога. 

Он је оцијенио да је стање у области  туризма добро, али се не може рећи да је 
одлично, јер постоји много већи капацитет, почевши од боравишних такси па даље. 

Општина Фоча има богато средњовјековно културно-историјско насљеђе и то 

некрополе на више локација, седам – осам налазишта из времена Косача, што није 
искоришћено у туристичке сврхе, па то треба уредити на начин како се то ради у 
неким општинама или државама региона (Србија, Црна Гора, Хрватска) или у 
Федерацији БиХ.  

У Веленићима постоји ергела коња, с на Златном Бору производња сира.  
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Неколико домаћинстава у Врбници баве се пољопривредном производњом и 
локална заједница би све ово требала да увеже да би се ова лица могла бавити 
производњом са заштићеним географским поријеклом. 

 

Душан  Бодирога је сматрао да је претпоставка за туристички развој једне 
општине добра путна инфраструктура.  

Треба да крене експолатација у руднику олова и цинка у Челебићима, за коју 
је раније било речено да неће почети док се не буде изградио пут за Челебиће, па је 
питао када ће почети експлатације руде у руднику на Челебићима. Јер, када би се 
према Челебићима уредила инфраструктура, на том дијелу би ницали туристички 
комлекси.  

Он је навео позитивне примјере у окружењу гдје се општине развијају 
искључиво на основу туризма, као што су Чајетина и Бајина Башта, гдје су урађени 
путеви и друга инфраструктура.  

Општина нема археолога, иако је она једна од богатијих општина што се тиче 
средњовјековних налазишта, некропола и стећака, а налазиште Црквине је под 
заштитом UNESCO.  

Археолошки је богато и само насеље Фоча, али се нису вршила археолошка 
испитивања, за шта је био идеалан тренутак када се градила Градска дворана, јер се 
на том мјесту, по ријечима универзитетског професора Бојана Крунића, налазио 
манастир који је био једно вријеме сједиште Митрополије. 

Он је сматрао да у НП „Сутјеска“ Тјентиште музејска поставка Битке на 
Сутјесци кривотвори историју српског народа, као што то раде неке државе у 
окружењу, јер је неодржива нека титоистичка пропаганда која се сукобљава са 
данашњом историографијом која тумачи историју из Другог свјетског рата. Званична 
српска историографија каже да су у Другом свјетском рату постојала два 
антифашистичка покрета и то: Југословенска војска у отаџбини, четнички покрет и 
партизански покрет, али се у поставци Битке на Сутјесци четнички покрет приказује 
у истој равни са усташким покретом. 

Он је предложио да Скупштина донесе закључак којим би замолила  НП 
„Сутјесци“ да музејску поставку Битке на Сутјесци усагласи са званичним ставовима 
српске историографије. Он је изложио приједлог закључка СДС-а у вези са овим 
питањем, који је доставио у писаном облику, са захтјевом да се о њему Скупштина 
изјасни. 

 

Бранка Драгичевић је сматрала да културно-историјско насљеђе општине 
Фоча није довољно истражено, а да би се то могло да истражује потребна су додатна 
средства за археолошка истраживања, која би можда требала и Општина да 
обезбједи.  

Музеј „Стара Херцеговина“ има статус локалног музеја и нема запосленог 
археолога, што би требало да буде приоритет у наредном периоду. Матични музеј у 
Требињу има добар тим археолога, који обухвата велику област, цијелу Источну 
Херцеговину и дио горњег Подриња. Ови археолози су много заузети, мада се са 
њима водио разговор и обећали су да ће ускоро доћи у Фочу и одрадити на подручју 
Општине неке истраживачке радове везано за Косаче и стећке. 

Она је сматрала да би културно-историјско насљеђе Општине требало да буде 
много више истражено и промовисано и да се у ову област много више улаже. 

 

Милорад Костић је оцијенио да општина Фоча има много боље 
предиспозиције за развој туризма у односу на друге општине, нпр. Требиње. 

Он је предложио да Општина направи петогодишњи план развоја туризма. 

Он је питао каква је будућност Националног парка „Сутјеска“ Тјентиште, шта 
ће Влада РС урадити са Националним парком, да ли ће га дати Олимпијском центру 
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Јахорина и хоће ли уложити средства у капацитете. Он је сматрао да НП „Сутјеска“ 

треба да буде у првом плану, да се под његовим окриљем стави рафтинг и да се све 

каналише, јер Општина сигурно може да се живи од туризма, пошто задуго неће 
бити првредних фабрика. 

На Тјентишту постоје услови и за зимски туризам, идеална је стаза за учење 
скијања, јер је дужа него на Златибору, имају стубови и друго, мада је зарасла, а у 
току рата Гачани су однијели сајле.  

Он је сматрао да од Владе Републике Српске треба тражити средства да се 
среде не само магистрални, него и  тзв. туристички путеви, пошто се велика 
количина шумске грађе извезе са подручја Општине. 

Туристичкој органузацији Општине Фоча треба дати више средстава да се 
направе видео-клипови, билборди и да се у свијет пошаље слика о природним 
љепотама Општине, са циљем привлачења већег броја страних туриста. 

 

Милош  Милић је оцијенио да је простор општине Фоча у погледу 
природних љепота један од најбогатијих простора у окружењу, па и шире. 

Село Врбница обилује природним љепотама, са лијепим пашњацима, 
ријекама и највећом количином кисеоника и права је ваздушна бања, уврштено је 
списак „Најљепших села Босне и Херцеговине“, гдје се налази извориште ријеке 
Неретве и других ријека. Он је апеловао да се  помогне мјештанима овог села и селу 
се врати пријератни сјај. Ово подручје је природна љепота, као што је љепота и 
ергела коња у Веленићима. 

У туристичким проспектима треба да се нађе и планина Љубишња. 
Треба промовисати и средњовјековно културно-историјско насљеђе Општине. 
Он је изразио очекивање да ће у 2023. години гро грађевинске оперативе бити 

на локалитету Брод - Шћепан Поље. 

 

Срђан Драшковић, предсједник Скупштине, је оцијенио да природни 
потенцијал Општине није у потпуности искоришћен ни материјализован, чему су 
главна сметња путеви, на којима у задње вријеме постоје одређени помаци, како код 
путева на локалном, тако и на републичком нивоу. 

За сваку похвалу је асфалтирање пута десном обалом ријека Таре и до 
пјешчаних пирамида у Миљевини, што говори да општинска власт настоји да 
Општину туристички развија.  

Нови путни правац који ће ићи уз долину ријеке Сутјеске отвара и ово 
подручје за развој туризма и рафтинг и повезује НП „Сутјеска“ са рафтингом и 
Веленићима, што ће бити веома значајно за Општину. 

Туристичка организација Општине Фоча увелико ради на развоју туризма, 
али би сада и НП „Сутјеска“ и нови Парк природе „Тара“ требало да у развоју 
туризма имају већу улогу.  

Он је сматрао да треба ријешити питање финансирања националних паркова и 

као неко од рјешења предложио је да се уведу еколошке таксе, које би се плаћале уз 
годишњу регистрацију возила, којих у Републици Српској има више од милион, на 
који начин би се прикупио одређени износ средства.  

Он је подсјетио да су школске екскурзије прије рата биле обавезне да обилазе 
националне паркове, чиме су они долазили до потребних средстава. 

 

Оливера Елез, начелница Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, је 
образложила да су у Информацији обрађене активности које су у протеклој  
туристичкој сезони имали Туристичка организација Општине Фоча, НП „Сутјеска“ 

Тјентиште и рафтинг удружења. 

Она је, у вези са закључком који је предложио одборник Душан Бодирога, 

подсјетила да је на претходној сједници Скупштине било постављено одборничко 
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питање, на које је НП „Сутјеска“ доставио опширан писани одговор у вези са 
музејском поставком „Битке на Сутјесци“.  

Она је, испред извршне власти Општине, прихватила да се Скупштина 
изјасни о закључку у вези са овим питањем, уз приједлог да се закључак дефинише 
на другачији начин.  

Она је прочитала кориговани приједлог закључка, са којим се сложио и Клуб 
одборника СДС-а. 

 

Предсједник Скупштине је позвао одборнике да се изјасне о приједлогу 
закључка. 

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

једногласно („за“ је гласало 17 одборника), донијела  
 

З а к љ у ч а к 

1. На приједлог Општинског одбора Српске демократске странке Фоча, 
Скупштина Општине Фоча тражи да Јавна установа Национални парк „Сутјеска“ 

Тјентиште преиспита све детаље у поставци Музеја битке на Сутјесци, те да све 
евентуалне поставке које искривљују или инсинуирају искривљене приказе 
историјских  чињеница у антифашистичкој борби српског народа коригује у складу 
са званичним  поставкама и ставовима академске заједнице Републике Српске која 
обрађује ову тематику. 

2.  Приједлог закључка из тачке 1. представља саставни дио овог закључка. 

 

Предсједник Скупштине је констатовао да је Скупштина Општине Фоча 
упозната са Информацијом о стању у области туризма на подручју општине Фоча у 
2022. години. 

 

 

АД – 17.  Информација  о  стипендирању  студената  у  школској  
2021/2022.  години  

 

Предсједник Скупштине, Срђан Драшковић, је отворио расправу о 

Информацији. 
 

За дискусију није било пријављених. 

 

Предсједник Скупштине је констатовао да је Скупштина Општине Фоча 

упозната са Информацијом о стипендирању студената у школској 2021/2022. 

години. 

 

 

АД – 18.  Информација  о  квалитету  воде  за  пиће  на  подручју  
општине  Фоча  за  2022.  годину 

 

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

 

У расправи су учествовали одборници: Душан Бодирога и Милорад  Костић. 

Одговоре на питања и образложења у вези са дискусијама одборника дали су 
Оливера Елез, начелница Одјељења за привреду и друштвене дјелатности и Зоран 
Крунић, начелник Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију. 
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Душан Бодирога је истакао да су радници ПВиК „Извор“ у штрајку, па је 

тражио да се објасни зашто је ово предузеће дошло у ситацију да радници штрајкују 
због ниске плате, гдје око 80% радника прима минималну плату, да ли су се 
проблеми овог предузећа годинама нагомилавали и да ли је неким правним лицима 
ово предузеће опраштало дугове, Он је истакао да је опрштен дуг Универзитетској 
болници од 320.000 КМ и КПЗ-у Фоча од 200.000 КМ. 

Он је подсјетио да је у 2016. години предузеће „Извор“ пословало позитивно.  

Он је предложио да се одржи састанак и да се сагледају проблеми овог 
предузеће и види се на који начин да се они ријеше. 

 

Предсједник  Скупштине је истакао да је на дневном реду сасвим друга тема 
и да не треба у оквиру ове тачке дискутовати о питањима ван дневног реда, уз 
напомену да ће се о наведеним питањима дискутовати и суочити са свим 
проблемима који се односе на функционисање предузећа „Извор“. 

 

Милорад Костић је истакао да има информацију да ће се предузеће „Извор“ 

тражити поскупљење цијене воде, сматрајући да то није оправдано.  
Он је сматрао да је вода некад пуна хлора, а некад мутна, што значи да је 

квалитет воде промјенљив, а у водовод су уложени милиони и кредити за 

реконструкцију водовода ће се враћати до 2040. године.  
Извориште још увијек није ријешено.  
Нема одговора шта је са секундарним водоводом и гдје су транзитне цијеви, 

одакле иду и куда.  

Изостављени су многи шахтови за секундарне прикључке по одређеним 
квартовима. 

Он је сматрао да је потребно увести више одговорности, оа на одговорна 

мјеста не треба стављати лица која нису дорасли одређеној дужности, без обзир што 

су чланови владајуће политичке партије, јер се тиме само стварају проблеми. 

 

Оливера  Елез, начелница Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, је 
образложила да се Начелник Општине бави предузећем „Извор“ на начин да је 
интерна ревизија, од мјесеца марта 2022. године, била присутна у овом предузећу и 

предлажила је мјере и активности из области економије које су прикладне стању у 

којем се Предузеће налази. Интрена ревизија је дала двадесетак препорука, чијој 
реализацији се приступило, али све нису још увијек досљедно испоштоване. 

Она је истакла да, у условима постојеће инфлације и стања које уопште 
постоји, већина предузећа и установа на подручју Општине налази се у приближно 
истој ситуацији, као и предузеће „Извор“, тако да се са повећањем минималне цијене 
рада дешава велики раскорак између минималних плата радника и плата стручних 
радника. Раскорак у платама је настао јер минимална плата износи 650 КМ, а она је 
узрок инфлације. 

 

Зоран Крунић, начелник Одјељења за инспекцијске послове и комуналну 
полицију, је образложио да Институт за јавно здравство РС - Регионални завод Фоча 
врши лабораторијску анализу испитивања квалитета воде за пиће, а узорке воде 
узима са разних локација.  

Ако грађани имају неки проблем са квалитетом воде, тај проблем могу да 
пријаве. 

У Информацији је наведен квалитет воде по лабараторијским налазима овог 
Института.  

Одговорност за квалитет воде сноси ПВиК „Извор“. 

У извјештајном периоду, у два наврата вода није била исправна за пиће, али 
су грађани о томе били обавијештени на вријеме. 
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Једном је проблем био замућеност воде, а други пут је проблем био квар на 
хлорној станици. 

 

Након окончане расправе, предсједник Скупштине је констатовао да је 

Скупштина Општине Фоча упозната са Информацијом о квалитету воде за пиће на 
подручју општине Фоча за 2022. годину. 

 

 

АД – 19.  Одговори  на  одборничка  питања  

 

Одговоре на одборничка питања коментарисали су одборници: Татјана 

Шифорија и Милош Милић. 
 

Татјана Шифорија је коментарисала одговор на одборничко питање везано за 
завршетак санације пута на локацији Ливаде - Горње Орахово, од куће Обреновића 
до краја асфалта. У одговору је наведено да је санација ове дионице пута завршена, 

али је она сматрала да одговор није тачан, па је ово одборничко питање поновила. 
На питање везано за изградњу споменика погинулим борцима у МЗ Драгочава 

одговорено је да овај захтјев треба да поднесе Борачка организација или 
Организација породица погинулих и заробљених бораца и несталих цивила. Она је 
истакла да је у вези са подношењем овог захтјева контактирала Општинску борачку 
организацију, од које је добила информацију да је поднијела овај захтјев. 

Она је истакла да је на прошлој сједници Скупштине поставила 12 
одборничких питања са 21 потпитањем, а све на основу захтјева и интересовања 
грађана. На већину ових питања она је добила дјелимичан одговор, уз наводе да 
мјесна заједница те проблеме треба да стави на листу приоритета.  

Она је сматрала да постоји велики проблем у комуникацији на релацији: 

грађани - савјет мјесне заједнице - предсједник савјета мјесне заједнице - одборник, 
јер грађани постављају питања одборницима и траже да та питања изнесу на 
Скупштину, а често не знају ни ко је предсједник савјета њихове мјесне заједнице 
нити покушавају да то раде преко савјета мјесне заједнице, уз напомену да се то не 
односи на све мјесне заједнице, већ само на неке од мјесних заједница. 

Она је сматрала да овај проблем и даље постоји, па је тражила да се изнађе 
начин око овога. 

 

Милош Милић је коментарисао одговор на одборничко питање у вези 
почетка изградње новог моста на ријеци Тари, у коме је одговорено да је, након 
потписаног међудржавног споразума између БиХ и Црне Горе, Министарство 
комуникација и транспорта БиХ обезбиједило новац и Влада Црне Горе је усвојила  
Приједлог закона о потврђивању међудржавног споразума, који треба да усвоји 
Скупштина Црне Горе, па се очекује да ће на прољеће кренути радови на изградњи 
овог моста. 

Он је био задовољан овим одговором, уз сугестију да се траже начини да се у 
Скупштини Црне Горе донесе овај закон и крене се са изградњом овог моста. 

 

 

АД – 20.  Одборничка  питања  
 

Одборничка питања су поставили одборници: Милорад Костић, Милош 
Милић, Мирослав Матовић и Татјана Шифорија.  

 

Милорад  Костић је поставио два питања. 
 



38 

 

1.  Он је истакао да грађани Поповог Моста питају начелника Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности и Наченика Општине Фоча:  

Да ли они, као представници Општине Фоча, раде одређене активност како би 
се школа у Поповом Мосту продала једном приватнику за личне потребе или, 
уколико то Општина Фоча не ради, постоје ли било каква сазнања да те активности 
предузима неко други и може ли то неко други радити осим органа Општине? 

 

2.  Он је поставио одборничко питање Начелнику Општине Фоча, начелнику 
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, начелнику Одјељења за 
инспекцијске послове и комуналну полицију и начелнику Одјељења за финансије, 
које садржи више потпитања:  

Како је Општина Фоча организовала рад јавних котловница у граду? 

 

2.1.  Ко је носилац послова за гријање котловница и да ли посједује одобрење 
за рад и потребну лиценцу као и ПДВ пријаву? 

 

2.2.  Који је начин плаћања угља и какви се рачуни издају? 

 

2.3.  Да ли корисници угља плаћају у кешу рачуне, ко је формирао цијену 
угља и да ли је Општина цијену угља објавила у локалном службеном гласнику? 

 

2.4.  Ко је и на основу чега формирао цијену гријања  по метру квадратном, од 
4,00 КМ без ПДВ за домаћинство, при чему се не фактурише ПДВ? 

 

2.5.  Како и због чега се не фактурише ПДВ када је вриједност посла гријања 
преко 300.000,00 КМ? 

 

2.6.  Шта је са фискализацијом овог посла гријања? 

 

2.7.  Зашто Општина Фоча плаћа раднике и одржавање котловница без 
буџетске ставке? 

 

2.8.  Да ли су радници у котловницама пријављени и ко плаћа доприносе за 
њих, ако су пријављени? 

 

2.9.  Да ли се у котловницама сада поштују еколошке норме, противпожарна 
заштита, безбједност на раду и заштита? 

 

Милош  Милић је поставио два одборничка питања. 
 

1.  Он је, у име једног броја грађана, поставио питање:  
Које мјере и активности треба да учине заинтересована физичка и правна 

лица око набавке соларних панела као вид енергенета? 

 

2.  Које ће се мјере предузети од стране извршне власти Општине Фоча у вези 
санације (поправке) моста на ријеци Миљевки, у мјесту званом Доњи Томашћари, 
који се налази на раскрсници путева између села Томашћари, Хоџићи и Кратине 
(Мрежица)? 

 

Мирослав  Матовић  
Када ће се ограда на доњем ћехотинском мосту вратити у првобитно стање, 

због безбједности пјешака, а првенствено ђака који користе овај пут, а и због 
естетских разлога? 
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Татјана  Шифорија је поставила два одборничка питања 

1.  Колико често се чисте - перу улице у насељу Лазарево? 

Она је тражила да јој се предочи план прања улица у овом насељу. 
 

2.  Она је поновила питање са Седамнаесте редовне сједнице, које гласи:  
Када надлежно одјељење Општинске управе Општине Фоча планира 

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

 

 

АД – 21.  Информација  о  реализацији  иницијатива  одборника  
 

У расправи су учествовали одборници: Милорад Костић и Татјана Шифорија. 
 

Милорад Костић је подсјетио да је кроз иницијативу замолио да се у 
Принциповој улици поставе два лежећа полицајца која су неопходно, па чак и ради 
школске дјеце која пролазе овом улицом, у којој се налазе маркети, банка и паркинг.  

На ову иницијативу је одговорено да су лежећи полицајци постављени у 
дијелу града који су планирани Програмом уређења грађевинског земљишта за 2022. 
годину. У наредном периоду, приликом планирања постављања лежећих полицајаца, 
према приоритетима и потребама на терену, ова локација ће се узети у разматрање. 

Он је апеловао да се лежећи полицајци поставе у овој улици чим то услови 
буду дозвољавали, јер трошкови за њихово постављање нису велики. 

 

Татјана  Шифорија је подсјетила да је поднијела иницијативу за повећање 
плате инспекторима из Општинске управе Фоча, која није усвојена, уз образложење 
да се општински инспектори налазе у шестој платној групи, која има седам распона 
коефицијената.  

Онан је истакла да је инспекторима новим колективним уговором укинут 
додатак на плату од 15%, сматрајући би им требало повећати коефицијент у 

наведеној платној групи. 
Закон о инспекцијама РС и Закон о комуналној полицији прописују да су 

инспекцијски послови у односу на послове истог степана сложености у републичким 
органима управе и локалне самоуправе послови са посебним и отежаним условима 
рада. Она је замолила да се узме у обзир то и да се коефицијент општинским 
инспекторима повећа. 

 

 

АД – 22.  Иницијативе  одборника  
 

Иницијативе дали су одборници: Мирослав Ристановић, Татјана Шифорија и 
Милош Милић.  
  

Мирослав  Ристановић је истакао да је испред ОШ „Веселин Маслеша“ 

постављен један лежећи полицајац, у Улици Николе Пашића, сматрајући да би 
требало поставити још један лежећи полицајац у близини пјешачког прелаза гдје се 
сијеку улице Николе Пашића и Вука Караџића, тј. код Спортског центра „Партизан“.  

Он је образложио да сва дјеца из Улице Петра Кочића, којих има много, 

прелазе улицу на том пјешачком прелазу, а лежећи полицајац је постављен 300 
метара од пјешачког прелаза, па је исти потребно помјерити ближе пјешачком 
прелазу или поставити још један лежећи полицајац на овој локацији. 
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Татјана  Шифорија је дала иницијативу да се засаде дрвореди у Улици 9. 

мај, од семафора, поред „Нове банке“, до краја ове улице. 

Она је образложила да је дрворед раније постојао и да су стабла посјечена, а 
иницијатива се подноси на исказано интересовање слушаоца Радио Фоче.  

 

Милош Милић је истакао да је, након више деценија, суд Босне и 
Херцеговине покренуо кривични поступак и потврдио оптужнице за један од 
највећих злочина у Босни и Херцеговини, а то је Јошаница 1992. године. 

Он је дао иницијативу да се лицима која буду одлазила на суд у Сарајево, 

уколико постоји могућност, прижи помоћ кроз логистику, гориво и друга помоћ, 
какао би та лица свједочила о овим ратним злочинима. 

 

 

АД – 23.  Текућа  питања 

 

У оквиру Текућих питања, дискутовала је одборница Татјана  Шифорија. 

Она је истакла одређене наводе које би могле имати карактер одборничког 
питања или иницијативе одборника. Она је истакла да ју је контактирала група 
старијих грађана са захтјевом за постјање и увођење јединственог такси броја, па је 
питала: да ли постоји могућност да се са таксистима из Фоче организује састанак 

како би се направило неко удружење или увео јединствени такси број.  
 

 

Сједница Скупштине је завршена у 17.46 часова. 

 

 

 

 

 

    ЗАПИСНИК      СЕКРЕТАР             ПРЕДСЈЕДНИК 

       ВОДИЛА            СКУПШТИНЕ                       СКУПШТИНЕ 

Милена  Вуковић        Бранимир  Радовић                   Срђан  Драшковић  
 

 

 

 

 

 


