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Предмет: Одговори на  одборничка питања.    
   
 

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

 Милорад  Костић је поставио два питања. 
 
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? 

 
Oдговор : Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

 
Начелник општине Фоча и Начелник Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности не воде била какве активности које се односе на продају објекта 
Основне школе на Поповом Мосту  код Фоче. Воде се активности на   обезбјеђењу 
локације за изградњу привредног комплекса у чијем саставу би била и фабрика воде, 
за који је изразио интерес потенцијални инвеститор и у коме би се запослио 
одређени број радника.Ова локација би се налазила у близини објекта школе из којих 
разлога је у току израда Стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова за 
формирање грађевинских парцела за Основну школу и фабрику воде. Овим 
документом који ће бити урађен од стране овлаштеног правног лица , за објекат 
школе биће одређена припадајућа парцела, која ће бити одвојена од планираног  
привредног комплекса.Када документ буде финализиран и на исти дата сагласност 
од стране надлежног одјељења, извршиће се цијепање парцела и након тога 
Скупштина општине Фоча доноси одлуку о продаји ових парцела путем лицитације. 
Објекат школе са новоформираном парцелом неће бити предмет продаје.   

 



 
 
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? 
 
Oдговор : Начелник Општине, Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове, Одјељење за финансије, Одјељење за 
инспекцијске послове и комуналну полицију и  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

 
1. Општина није организовала рад јавних котловница јер у нашој општини не 

постоје јавне котловнице.  
2. Општина Фоча није контролисала на који начин су појединачне приватне 

котловнице организовале свој рад. Према последњим информацијама 
Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију, није било ни пријава 
на рад било које котловнице. 

3. Општина Фоча, осим општинских котловница (котловница у СЦ „Партизан“ 
и котловница у Спортској дворани),  није вршила, а ни учествовала у набавци 
угља за друге котловнице. Што се тиче ове двије наведене котловнице, јавне 
набавке су уредно проведене, уговори потписани и набавка угља и пелета се 
одвија по потписаним уговорима са добављачима. 

4. Општина своје рачуне за угаљ плаћа по закључним уговорима и у роковима 
дефинисаним уговорома. Општина није плаћала никакве рачуне за угаљ 
готовински, нити је формирала цијену за угаљ, већ је цијена угља утврђена 
проведеном јавном набавком.  

5. Општина Фоча није формирала цијену гријања по домаћинству пошто у 
Општини Фоча не постоје јавне котловнице. У случају постојања јавних 
котловница и да је Општина Фоча у обавези формира цијену гријања по 
домаћинству то би било урађено путем Скупштине Општине Фоча. 

6. Све фактуре које Општина Фоча плаћа за угаљ имају уредно исказан ПДВ и 
приложен фискални рачун. 



7. Општина Фоча се није бавила проблемом фискализације гријања јер су то 
активности које проводе обвезници фискализације и Пореска управа 
Републике Српске. 

8. Општина Фоча је због јавног интереса свих грађана Општине Фоча (због 
могућих проблема са електроенергетским сектором), ове године одлучила да 
помогне све котловнице у власништву заједница етажних власника које 
загријавају и просторије Општине Фоча или јавних установа и јавних 
предузећа,преузевши на себе обавезу плаћања дијела радника који раде на 
пословима гријања.  Што се тиче одржавања котловница, Општина Фоча је 
и ове али и ранијих година помагала одржавање котловница у власништву 
ЗЕВ-ова.Средства за ове намјене су обезбјеђена на буџетској позицији 4129 – 
Остали непоменути расходи, у оквиру организационе јединице Општинска 
управа.  

9. Сви радници које Општина Фоча плаћа су уредно пријављени у Пореску 
управу Републике Српске и уредно им се измирују пореске обавезе. 

10. Инспекција општине Фоча није контролисала појединачне котловнице када су 
у питању еколошке норме, противпожарна заштита и безбједност на раду, 
нити је имала до сада пријаве везане за ове проблеме. 

 
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? 
 
Oдговор : Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове 
 
 
1.Физичка лица која желе  да набаве и уграде соларне панеле у циљу 

производње електричне енергије до  10,8 kW за сопствене потребе, могу то радити  
без прибављања претходно прибављених локацијских услова и грађевинске дозволе 
надлежних општинских органа. 

Физичка лица која желе  да набаве и уграде соларне панеле у циљу 
производње електричне енергије преко  10,8 kW, као и сва физичка и правна лица 
која желе да набаве и уграде соларне панеле у циљу производње електричне енергије 
за продају, морају прибавити локацијске услове, грађевинску и употребну дозволу, 
сертификат и сагласности Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.  

 
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)? 

 
Oдговор : Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове 
 

1. У Програму уређења грађевинског земљишта за 2023 годину планираће се 
средства за санацију наведеног моста. 
 
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? 

 
Oдговор : Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове 
 
Одобрена су средства за поправку оштећеног дијела моста, изабран је извођач 

и припремљен је материјал за уградњу.У наредном периоду чим временски услови 
дозволе биће извршено поправљање ограде на доњем ћехотинском мосту. 

 
 
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. 
 
 
О д г о в о р: 
Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију 

 
Улице у насељу Лазарево се чисте једном мјесечно по плану и  програму, а 

перу се по указаној потреби. 
 

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?  
 
Oдговор : Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове 

 
 

2.Када технички и временски услову буду дозвољавали извршиће се санација 
пута и наставак крпљења ударних рупа предвиђених Програмом на дионици пута 
Ливаде- Горње Орахово. 
 
 
 
Достављено:                                                                                       

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

 
 
 
 
 


