
З А П И С Н И К 

са Деветнаесте  редовне  сједнице  Скупштине  Општине  Фоча, 
од  31.јануара  2023.  године  

 

 

 

 

 

Деветнаеста редовна сједница Скупштине Општине Фоча одржана је у 

понедјељак, дана 30. јануара 2023. 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 је присуствовало 25 одборника, тако да је Скупштина радила у 
пуном саставу, без изостанака. 

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: 
-  обрађивачи радних материјала,  
-  Огњен Бодирога, народни посланик у Народној скупштини Републике 

Српске, 
као и представници субјеката: 
-  Општинска борачка организација Фоча, 
-  Савез синдиката Републике Српске, 
-  Мисија ОСЦЕ у Босни и Херцеговини, Канцеларија у Фочи, 
-  ЕУФОР, јединица ЛОТ, Канцеларија у Фочи,  
-  средстава јавног информисања (Радио Фоча). 
 

Предсједник Скупштине је прочитао Приједлог дневног реда који је 
утврдио Колегијум Скупштине на Осамнаестој сједници, од 18. 1. 2023. године. 

Он је констатовао да су одборницима на клупе достављени сљедећи 
материјали: 

- Приједлог Комисије за избор и именовање за тачку 12. из Приједлога 
дневног реда, 

-  Извјештај Комисије за статутарна питања и прописе, 

- Одлука Надзорног одбора ПВиК „Извор“ а.д. Фоча о цјеновнику услуга 
испоручене воде и канализације, у вези са тачком 9. из Приједлога дневног реда. 

Он је отворио расправу о Приједлогу дневног реда. 
 

У расправи су учествовали одборници: Никола Вуковић, Немања Лазовић, 
Милорад Костић и Миливоје Достић, као и Бранимир Радовић, секретар Скупштине 

и Оливера Елез, начелница Одјељења за привреду и друштвене дјелатности. 
 

Никола Вуковић је, у име Клуба одборника СНСД, предложио да се из 
Приједлога дневног реда повуче тачка 9. Извјештај Радне групе о стању и мјерама у 
ПВиК „Извор“ а.д. Фоча. 
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Он је образложио да би било пожељно да се уз Извјештај Радне групе оствари 
увид у завршни рачун предузећа „Извор“ а.д. Фоча за 2022. годину и да радна група 
понуди рјешење како да се ријеши замућење воде у граду и колики ће бити 
трошкови за рјешавање тог питања. Он је сматрао да та питања треба разматрати 
истовремено, па је предложио да се ова тачка одложи и комплетира допунским 
материјалом за наредну сједницу Скупштине. 

 

Немања Лазовић, је истакао да Клуб одборника ДЕМОС подржава приједлог 
да се предложена тачка 9. повуче, јер се на основу радног материјала не може 
остварити увид у завршни рачун предузећа „Извор“ а.д. Фоча, нити се може 
сагледати финансијско стање, приходи и расходи овог предузећа.  

Такође, проблем замућење воде је проблем свих грађана, па треба формирати 
стручну комисију која би утврдила зашто се то дешава. 

 

Милорад  Костић је, у име Клуба одборника СДС, истакао да се предложена 
тачка 9. повлачи са дневног реда због великог притиска јавности и приједлога за 
повећање цијена воде и канализације, а не из разлога које су навели претходни 
одборници.  

Он је сматрао да се већ годину дана прича о стању у предузећу „Извор“, да је 
ту већ све познато, да је стање завршног рачуна овог предузећа познато и оно 
постоји на Бањалучкој берзи, а да до замућења воде долази због голе сјече коју врши 
ШГ „Маглић“ Фоча, које је скинуло површински слој земље.  

 

Бранимир  Радовић, секретар Скупштине, је истакао да је код предсједника 
Скупштине интервенисао због могућег поступања и погрешне примјене Пословника 
Скупштине, јер је о приједлогу за измјене и допуне дневног реда отворена расправа.  

Он је образложио одредбе из члана 111. Пословника у којим је наведено да се 
о приједлозима за измјене и допуне приједлога дневног реда не отвара расправа нити 
се води дискусија.  

Он је констатовао да је одборник Никола Вуковић предложио да се тачка 9. из 
Приједлога дневног реда повуче и о томе дао образложење, што је у складу са 
чланом 111. став 6. Пословника. О овом приједлогу не треба водити расправу, што 
представљају дискусије одборника Лазовића и Костића, који подржавају или не 
подржавају овај приједлог за измјену Приједлога дневног реда. 

Оно што је потребно у конкретном случају примијенити јесте да о овом 
приједлогу треба да се изјасни извршна власт Општине, као предлагач и обрађивач 
тачке 9. из Приједлога дневног реда, а све у складу са ставом 5. и 6. из члана 111. 
Пословника.  

Ако је предлагач ове тачке сагласан са повлачењем тачке са дневног реда, о 
томе се Скупштина неће изјашњавати.  

Ако предлагач ове тачке инсистира да се ова тачка разматра, Скупштина ће се 
изјаснити о приједлогу за повлачење ове тачке као и о свакој другој измјени или 
допуни Приједлога дневног реда. 

 

Оливера  Елез, начелница Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, је 

истакла да извршна власт Општине прихвата приједлог да се из Приједлога дневног 
реда повуче тачка 9. која ће се допунити са завршним рачуном предузећа „Извор“ за 
2022. годину.  

Она је образложила да је Радна група, као обрађивач извјештаја, који је 
планиран као предмет разматрања у тачки 9. из Приједлога дневног реда, именована 
у одговарајућем стручном саставу од Начелника Општине и да је радила у складу са 
мандатом и постављеним задацима, на које је она дала одговоре. 
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Миливоје  Достић је, у реплици секретару Скупштине и повреди Пословника 
Скупштине, истакао да је он био присутан на сједници Колегијума на којој је, прије 
десетак дана, утврђен Приједлог дневног реда за данашњу сједницу Скупштине, на 

којој није било говора о повлачењу тачке 9. са дневног реда.  

Он је питао шта се то догодило у међувремену па извршна власт Општине 

повлачи ову тачку са дневног реда. 
 

Након окончане расправе, предсједник Скупштине је позвао одборнике да се 
изјасне о Приједлогу дневног реда, уз констатацију да је тачка 9. повучена. 

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

већином гласова („за“ је гласало 18 одборника, 6 одборника је гласало „против“, није 
било „уздржаних“), усвојиа сљедећи  
 

ДНЕВНИ  РЕД 

  

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

2. Информација о реализацији закључака са Осамнаесте редовне сједнице 
Скупштине Општине Фоча, од 15. децембра 2022. године, 

3.  План рада Општинске управе Општине Фоча за 2023. годину, 

4.  Акциони план за јачање кохезије заједнице у Општини Фоча, 
5. Приједлог одлуке о висини вриједности непокретности на територији 

општине Фоча по зонама за утврђивање пореза на непокретности за 2023. годину, 

6.  Приједлог одлуке о висини стопе пореза на непокретности на територији 
општине Фоча за 2023. годину, 

7.  Приједлог одлуке о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта 

означеног као к.ч. бр. 46/2, 47 и 48, уписане у Лист непокретности број: 327 к.о 
Фоча, путем непосредне погодбе, 

8.  Извјештај о раду Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча за 
2022. годину, 

9. Информација о раду Скупштине Општине Фоча у 2022. години, са 
реализацијом закључака и одборничких иницијатива, 

10.  Информација о раду сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча у 
2022. години, 

11.  Разрјешење и избор чланова сталних радних тијела Скупштине Општине 
Фоча: 

1) Разрјешење члана Комисије за статутарна питања и прописе по основу 
престанка мандата одборника у Скупштини Општине Фоча, 

2)  Избор једног члана Комисије за статутарна питања и прописе, 
3)  Разрјешење члана Одбора за регионалну и међународну сарадњу по основу 

престанка мандата одборника у Скупштини Општине Фоча, 
4)  Избор једног члана Одбора за регионалну и међународну сарадњу, 
12.  Одговори на одборничка питања, 
13.  Одборничка питања, 
14.  Иницијативе одборника, 
15.  Текућа питања. 

 

Након усвајања дневног реда сједнице, Скупштини се обратио Огњен 
Бодирога, народни посланик у Народној скупштини Републике Српске. 

Он је истакао да је имао намјеру да се обрати Скупштини у вези са 
планираном тачком 9. која је повучена са дневног реда.  

Он је, као народни посланик, предузео одређене радње и активности, па се 
тако лично обратио Републичкој управи за инспекцијске послове – Инспекторату 
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Републике Српске, директору Инспектората, главном тржишном инспектору и 
главном републичком инспектору за рад и другим надлежним републичким 
инспекторима, а све са жељом да се у предузећу „Извор“ ријеши садашње стање. 

Он је сматрао да је повлачење тачке 9. са дневног реда извршено под 

притиском јавности, уз захвалност РТВ БН која је својим присуством на неки начин 
утицала да се тачка 9. која се односила на поскупљење воде скине са дневног реда. 

 

 

АД – 1.  Записник  са  Осамнаесте  редовне  сједнице  Скупштине  

Општине  Фоча,  од  15.  децембра  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, 

већином гласова („за“ су гласала 24 одборника, нико није гласао „против“, а један 
одборник је био „уздржан“), донијела  
 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Записник са Осамнаесте редовне сједнице 

Скупштине Општине Фоча, од 15. 12. 2022. године. 

 

 

АД – 2.  Информација  о  реализацији  закључака  са  Осамнаесте  
редовне  сједнице  Скупштине  Општине  Фоча,  од  15.  децембра  2022.  године 

 

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

 

 

АД – 3.  План  рада  Општинске  управе  Општине  Фоча  за  2023.  годину 

 

Предсједник Скупштине, Срђан Драшковић  је отворио расправу о Плану 

рада Општинске управе Општине Фоча за 2023. годину. 

 

У расправи су учествовали одборници: Милорад Костић, Татјана Шифорија, 
Милош Милић, Изет Спахић, Срђан Драшковић, Драгослав Станојевић, Душан 
Бодирога, Дејан Павловић, Миливоје Достић, Бранка Драгичевић, Мирослав 
Ристановић, Мирослав Матовић и Крсто Ивановић. 

Образложење и одговоре у вези са дискусијама одборника дала је Оливера 

Елез, начелница Одјељења за привреду и друштвене дјелатности. 
 

Милорад  Костић је, наступајући у име Клуба одборника СДС-а, сматрао да 
се у материјалу, када је у питању чишћење, наводе неке ствари које спадају у 
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редовно одржавање и функционисање Општине. Све се свело у запошљавање 

владајуће гарнитуре, па се Начелник Општине трудио да удовољи својим 
страначким колегама о измишљеним радним мјетима и намјештеним конкурсима. 

Он је питао шта се добио у претходној години када је у питању 
инфраструктура. 

Он је похвалио помоћ Општине на партерном уређењу Храма Светог Саве. 

У вези са подршком НП „Сутјеска“, једино се помогло за „ОК Фест“, али се 
ништа не предузима да се овај колектив стабилизује и обједили цјелокупни туризан, 
за шта у Националном парку постоје све предиспозиције. 

Што се тиче Свјетског првенства у рафтингу, већана није ни знала за ту 
манифестацију, код које је највећи фокус био на Бању Луку. 

Он је сматрао да развој туризма није могућ без добрих путева и да је 
Општина благо реаговала према Бањој Луци у вези са питањем регионалних и 
општинских путева, али пошто нема путева, нема ни туризма. 

На Градској пијаци је утрошено много средстава, али није урађен мокри чвор, 
а нема ни фрижидера за одлагање млијечних производа. 

Циљеви Општине за 2023. годину су чиста дипломатија јер у текућој години 
нема никаквих инвестиција. 

Млади одлазе из Општине, јер они немају могућности да се запосле, 
запошљавање се врши по политичким и другарским заслугама, а не по способности. 

Има брачних парова који имају кућу или стан од родитеља, који се не воде на 
њима, па су прошли на конкурсу за зграду за младе брачне парове, док брачни 

парови који немају ништа од тога нису прошли на конкурсу, а не зна се како ће се 
ова зграда почети и завршити. 

За Индустријску зону Ливаде је, недавно, на Скупштини био предложен закуп 
од 7 КМ/m2

, који је смањен за 2/3 захваљујући прије свега реакцији Клуба одборника 
СДС-а, за коју је показало интересовање само једно лице.   

Прича о изградњи ХЕ „Бук Бијела“ траје од 1964. године, али се у материјалу 
не наводи шта ће Општина Фоча добити од њене изградње. 

Он је подсјетио на ситуацију да се у дрвопрерађивачкој индустрији дешавало 
да су код додјеле грађе имали предност дрвопрерађивачи из других општина. 

Он је питао шта ће Општина Фоча конкретно добити од Парка природе 

„Тара“, који је под покровитељством ШГ „Маглић“ Фоча. 

Он је сматрао да се види да је и у спорту битна политичка припадност, због 
чега је и спорт у Општини много деградиран. 

Он је питао шта значи ефикасна локална самоуправа. 

Он је питао шта је учињено на заштити водних ресурса, јер компанија 
„Нешковић“ још увијек извлачи шљунак из корита ријеке Дрине испод моста, а нико 
не реагује, али није, у складу са уговором, извадила крхотине од моста. 

За побољшање стања животне средине троше се велика средства, а град је 
лоше очишћен. 

Он је питао шта је са исјеченом шумом у Филиповићима. 
Када је оцијенио да су локални и регионални путеви у катастрофалном стању. 

Он је сматрао да за депонију Бабин поток не важи никаква санација нити 
одлагање смећа. 

Он је оцијенио да је у материјалу лијепо наведено шта треба да ради начелник 
Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, а у стварности је 
ситуација потпуно другачија и извршна власт штити грађевински криминал. 

 

Татјана  Шифорија је истакла да се види да је План рада Општинске управе 
за 2023. годину базиран на реализацији стратешких циљева, на имплементацији 
Стратегије локалног развоја, на наставку сарадње са донаторима, владиним и 
невладиним сектором, а све у циљу развоја Општине. 
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План је направљен на основу Буџета за 2023. годину. Наведени су табеларни 
прикази планираних пројеката Одјељења за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове, стратешки пројекти и мјере Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности, а дати су и прикази редовних послова ова два одјељења и Одјељења за 
финансије, као и мјерење и извјештавање о успјешности рада Општинске управе.  

У овим плановима је дат кратак опис активности у претходној години: 

стабилан Буџет, рад у складу са законом, сви буџетски корисници су имали редовне 
плате, пружана је подршка запошљавању, биле су инвестиције у инфраструктури, 

асфалтирано је 13 km путева, урађено је партерно уређење Храма Светог Саве, 

завршена је адаптација Градске пијаце, реализовани су програми за пољопривреду, 
приступило се рјешењу стамбеног питања младих барчних парова итд. Много тога је 
још рађено у ходу, што није написано у Плану, као што је санација крова на зградама 
на Ливадама, реализација иницијативе о превозу ученика од Бараковца до ОШ 

„Веселин Маслеша“, на свему је изразила захвалност Начелнику Општине. 

Разматрајући приход планираних пројеката  и стратешких документа који су 
ушли у Буџет  за 2023. годину и који се финансирају из екстерних извора види се да 
је 300.000 КМ планирано за израду Студије изводљивости и утврђивање 
најповољније локације за депонију, уз рок од 31. 12. 2023. године.  

Планирана су средства од Фонда за заштиту животне средине од 20.000 КМ за 
план управљања отпадом и средства за уређење паркова, са учешћем и Општине. 

Континуирано се издвајају средства за уређење корита ријека Дрине и 
Ћехотине, гдје је планирано 30.000 КМ.  

Планирани су: регулациони планови, реконструкција локалних путева, 

изградња моста Викоч - Годијено, замјена свјетиљки јавне расвјете лед свјетиљкама, 

реконструкција спортских објеката и санација депоније Бабин поток. 
Планирано је побољшање пружања комуналних услуга, унапређење 

подземних и површинских вода до 2024. године и смањење губитка воде, рјешавање 
проблема мућења воде, непрекидан приступ редовно контролисаној и хигијенски 
исправној води за пиће, повећање броја корисника јавног водоводног система, 
повећање број корисника канализационе мреже, повећање нивоа енергетске 
ефикасности у јавним објектима, као и набавка комуналне опреме. 

Планирано је стављање у функцију Индустријске зоне Брод на Дрини тј. 
прилагођавање пројеката инфраструктуре захтјевима власника, програми за 
подстицаје у запошљавању, производњи малине и јабуке, субвенције за органску 
производњу, подстицаји за узгајиваче стоке.  

Са два милиона КМ планиран је стратешки пројекат за реновирање хотела 
„Сутјеска“, унапређење туристичке понуде и проширење смјештајних капацитета, 
гдје је инвеститор Влада Републике Српске и приватни партнери. 

Она је питала да ли постоји назнака да ће ова средства доћи, шта је са 
оснивањем Јавне установе „Спорт“ и завршетком другог спрата за КУД „Фоча“. 

Одјељење за финансије свој план заснива на темељним принципима 
буџетирања, трезорском систему пословања, гдје су наведени приоритетни задаци и 

стратешки циљеви у области финансија и оперативни програми, уз темељан, јасан и 
одговоран приступ документима и плановима. 

 

Милош Милић је истакао да је Општина омогућила одрађивање 
приправничког стажа за тридесетак младих високообразованих лица која су стекла 
услов да положу стручни испит. 

За сваку похвалу је и партерно уређење Храма Светог Саве. 
Он је сматрао да би у текућој години требало да се ријеше нека имовинска 

питања и да актуелна власт Општини каначано види каква је судбила локалитета у 
Филиповићима, са великим бројем грађевинских објеката који се не користе, а 
формално се воде као перспективна имовина Босне и Херцеговине. 
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Он је подсјетио да је Влада Републике Српске на Броду купила објекат „Нова 
енергана“ у стечају, који сада пропада, па је предложио се, у сарадњи са Владом РС, 
учини све у вези са заштитом тог објекта и његовог стављања у неку функцију. 

Он је сматрао да треба повести рачуна о приливу екстерних средстава. 
Он је предложио да се природне љепоте Општине медијски пропрате уз 

приказивање промотивних спотова, којих на подручју Општине има много, као што 
су села: Врбница, Закмур, Веленићи, природне љепоте око Тјентишта итд.  

Он је изразио очекивање да се у текућој години изгради мост на прелазу Хум. 
 

Изет  Спахић је оцијенио да је материјал обиман, уз садржај који је вриједан 
пажње. Он је истакао да се његове примједбе односе на оно што није обухваћено 
Планом, а тиче се бошњачке повратничке популације, која има потребу за подршком 
своје локалне заједнице, а изостала је у овом мандатном периоду. Ова популација 
ниједним дијелом Буџета Општине за 2023. годину није конкретно обухваћена, нити 
Буџет препознаје Бошњаке кроз инвестиције локалне заједнице. 

У Општинској управи од 100 запослених лица раде само два лица бошњачке 
националности, па би било коректно да локална заједница о овоме размисли, имајући 
у виду чињеницу да се приликом формирања актуелне локалне власти прекршио 
Устав и да бошњачка популација није адекватно заступљена када је у питању  
запошљавање у општинској администрацији. 

Он је истакао да се његова примједба посебно односи на инфраструктуру која 
се тиче рјешавања проблема Бошњака повратника. 

Лица из бошњачке заједнице су у 2022. години својим залагањем успјела 
обезбиједити одређена средства за асфалтирање три путна правца која вежу према 
мјестима у којим су насељени Бошњаци повратници, а то су: Тјентиште, Јелеч и 

Миљевина, самостално, у којем није било никаквог учешћа Општине. 
Он је сматрао да се може много тога ријешити путем високих нивоа власти у 

Босни и Херцеговини, уз приговор локалној заједници што, након што се обезбиједе 
екстерна средства за електрификацију, а уговор потпишу Општина, Фонд за 
повратак и државно Министарство за људска права и избјеглице, реализација 
уговора на територији Општине траје четири – пет година за рјешавање 

електрификације једног села од 50.000 КМ, што је био сличај за село Јасеново у МЗ 
Кратине, села Пољице и Бањине у МЗ Јелеч. Тако када бошњачка заједница 
аплицира за такве пројекте, са вишег нивоа власти се добије одговор да та средства 
нису потребна јер се и ово мало средстава имплементира тек за четири – пет година. 

Такође, он је сматрао да Исламска заједница није адекватно обухваћена 
активностима локалне заједнице. Он је као предсједник Комисије за вјерска питања 
поднио неопозиву оставку на позицију предсједника ове комисије, јер његово 

учешће у овој комисији нема никаквог смисла, због игнорисања захтјева Исламске 
заједнице, као и због чињенице да је ова комисија евидентирала проблеме у насељу 
Чоходор Махала и било је договорено да ће се они рјешавати кроз институције 
локалне заједнице, што није урађено.  

Он је истакао да као представник политичке странке, представник Бошњака у 

општини Фоча и члан Комисије за буџет и финансије никада није позван од локалне 
заједнице на разговор и да се уграде неке иницијативе у буџет Општине, па је 
поднио оставку на мјесту члана Комисије за буџет и финансије, сматрајући да 

његово учешће у овој комисији нема никаквог смисла. Он је подсјетио да се 
бошњачка заједница прије двије године обратила локалној зајеници да јој додијели 
једну од двије предложене локације или неку трећу локацију за изградњу централног 
спомен-обиљежја убијеним Бошњацима у општини Фоча, за шта се није наишло на 
размијевање нити има изгледа да ће се овај проблем рјешавати или ријешити.  

Општина није ништа предузела када су у питању велики инфраструктурни 
пројекти, односно изградња хидроцентрала, које бошњачка заједница подржава.  
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Он је подсјетио да је за скупштинском говорницаом предлагао, а и бошњачка 
заједница се обраћала Начелнику Општине, да се код државног тужилаштва 
искористе сви могући расположиви технички ресурси да се истражи да ли у кориту 
ријека Дрине и Бистрице постоје масовне гробнице Бошњака. Постоји основана 
сумња да тога има, јер су на тим локалитетима пронађене три масовне гробнице, а 
тражи се 600 Бошњака. У гробници на локалитету Бук Бијела нађена су тијела 43 

жртве убијених Бошњака који су били затворени у Казнено-поправном дому Фоча. 
Он је најавио да из наведених разлога неће гласати за План рада. 

 

На излагање одборника Изета Спахића реаговали су одборници: Срђан 
Драшковић и Дејан Павловић. 

 

Срђан  Драшковић, предсједник Скупштине, је, у исправци нетачног навода, 
истакао да је упознат да је проблем електрификације у селима Јасеново и Пољице 
ријешен у 2022. години, стављајући се на располагање да, као функционер Општине, 

својим ауторитетом помогне око рјешавања проблема електрификације уколико има 
таквих пројеката, сматрајући да Електродистрибуција у обављању ових послова 
сигурно има своје приоритет. 

 

Дејан Павловић, потпредсједник Скупштине, је, у реплици, истакао да је 

послије 28 година, колико је прошло од Одбрамбено-отаџбинског рата, било 
довољно времена да се испитају све спорне локације, мислећи конкретно на корито 
ријеке Бистрице, показујући спремност да се стави на располагање и учини све што 
је у његовој моћи. 

 

Изет Спахић је одговорио на реплике.  
Средства за рјешавање проблема електрификације у селу Јасеново су била 

одобрена још 2016, године, дакле прије шест година, а носилац посла ја Општина 
Фоча, заједно са Електропривредом БиХ и Министарством за људска права и 
избјеглице БиХ. 

Он је предложио да питање масовних гробница иницира локалне заједнице са 
Државним тужилаштвом БиХ и Институтом за тражење несталих, јер су у кориту 
ријеке Бистрице нађене двије масовне гробнице Бошњака, између тунела и на потезу 
између Тухаља и Доброг Поља, а на основу изјава преживјелих лица из КПЗ Фоча 
сумња се да у кориту ријеке Бистрице има још оваквих случајева. 

 

Драгослав  Станојевић је истакао да је у току 2022. године на подручју 
Општине асфалтирано укупно 13 km путева, што није мало, па би за Општину много 
значило када би се сваке године асфалтирало толико.  

Храм Светог Саве је завршетком партерног уређења добио изглед који треба 
да има овакав објекат.  

Он је упутио похвале на одржаном Свјетско првенство у рафтингу. 
Подршка развоју пољопривреде у 2022. години је била највећа у задњих десет 

година и пружена је подршка на више начина свима који су имали минималу жељу 
да се баве пољопривредом. 

Градска пијаца је лијепо урађена и у границама које су биле могуће, 

сматрајући да се може дорадити оно што недостаје. 

ХЕ Бук Бијела је енергетски објекат од великог значај за Општину. Тренутно 

на припремним радовима ради око 100 лица, а предузеће „Слога“, из Србије, је 
унијело економско освјежење јер коректно плаћа ове раднике, па су тако и локалне 
фирме подигле цијену рада за своје раднике.  

Он је истакао важност изградње моста у Викочу, подржавајући његову 
изградњу, уз најаву да ће подржати План рада. 
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Душан  Бодирога је похвалио помоћ Општине за партерно уређење Храма 
Светог Саве, јер Фоча заслужује овакав храм и представља центар православне 
духовности, имајући у виду да је Фоча некада била и сједиште Митрополије, а на 
локацији код Градске пијаце је једно вријеме, до доласка Турака, била црква. 

Он је истакао да су професори са универзитета Републике Српске и Србије, 

као интелектуална елита српског народа, њих на десетине, потписали апел за 

очување културног насљеђа српског народа у Босни и Херцеговини. Једна од 
препорука у овом апелу је помагање локалних заједница у изградњи споменика  
српским средњовјековним династијама, као што су: Котроманићи и Косаче.  

Он је сматрао, а наишао је на подршку наведених лица, да треба подићи 
споменик Херцегу Стефану Вукчићу Косачи, односно Херцегу Светог Саве, како му 
је гласила титула, из разлога што је у Фочи био центар његове државности и његове 
Херцеговине. У околини Фоче се налазе његове задужбине, као што су: Заграђе и 
Црква Светог Ђорђа у Горажду. Била би симболика да овај споменик подигне у 

порти Храма Светог Саве. 

Он је питао има ли информација када ће почети изградња ХЕ Бук Бијела, 
имајући у виду правне препреке које се спомињу у медијима. 

Он је сматрао да се пут: Брод – Шћепан Поље поново неће градити иако је 
предсједник Србије Александар Вучић за изградњу овог пута донирао пет милиона 
евра, али је Влада Републике Српске та средства усмјерила на другу страну. Са 
изградњом овог пута кренуло се пред изборе, а сада се стало с радовима. Он није 
могао да види на који начин може да се Влада РС приволи да изгради овој путни 
правац који је сада веома ризичан за саобраћај. 

У 2022. години је путем средстава Владе РС у Општини асфалтирано 13 km 

путне мрежа, али је из Општине према Влади РС отишло много више средстава, 

сматрајући да је сувишно причати о било којем развоју Општине са оваквим стањем 
путне мреже.  

Он је питао да ли ће кренути са радом рудник на Челебићима, имајући у виду 
садашње стање путног правца: Драгочава – Челебићи, који је катастрофалан. 

Постојећој депонији Бабин поток је давно истекао рок употребе, а одустало се 
од локације у Филиповићима, питајући шта ће се радити у вези са новом депонијом. 

Он је апеловао да се приликом израде регулационих планова Доње Поље, 
Центар 1 и Центар 2 поведе више рачуна да те измјене буду у складу са законом и 
архитектонским прописима како се град не би архитектонски уништио, као што је до 
сада рађено приликом изградње зграде на локацији код старе аутобуске станице која 
нема грађевинску дозволу, као и на другим локацијама грдау, у Међурјечју, код 
Робне куће, код маркета „Корт“. 

Он је питао шта представља повећање донације сточног фонда од 60.000 КМ. 
Он је истакао да постоји програм заштите локалитета Мрамор – Црквине, који 

је и под заштитом УНЕСКО, који није довољно испитан, на чему би се морало 

порадити, као и на испитивању археолошког насљеђа Општине, која је у погледу 
археолошког насљеђа једна од најбогатијих општина у Босни и Херцеговини, од 

интереса не само за Општинни него и за цијелу Републику Српску, о чему би 
требало више порадити са Министарством за просвјету и културу. 

 

Дејан  Павловић је, у вези дискусије и питања одборника Душана Бодироге о 
изградњи ХЕ Бук бијела, објаснио да је Електропривреда Србије већински власник 
предузећа „Горња Дрина“, која је, између осталог, задужена за пројекат ХЕ Бук 

Бијела и додатна два пројекта.  

У првој половини 2023. године биће завршене све законске процедуре и за 
извођача радова ће бити изабрана једна од три кинске компаније које су предале 
понуду.  
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Миливоје  Достић је оцијенио да је предметни план битан документ, 

најважнији послије буџета Општине.  

Он се у дискусији осврнуо на поглавље из области здравства, чији је наслов: 

„Обављање специфичних послова из области здравства и социјалне заштите“, 

питајући шта су то специфичнији послови у здравству.  

Потребно је да је здравствена заштита доступна свим грађанима Општине, 
што је њихово уставно право. Зато су лица која живе у граду на неки начин 
привилегована у погледу здравствене заштите у односу на лица која живе у сеоским 
подручјима, нпр. Челебићима.  

Други проблем представља како да се побољша квалитет здравствене 
заштите, како раде здравствени радници и какви су проблеми у њиховом раду, али и 

да се чују и мишљења грађана када је у питању примарна, секундарна и терцијарна 
здравствена заштита грађана. 

Он је прочитао двије сложене реченице из Плана рада из поглавља: 
„Обављање специфичних послова из области здравства и социјалне заштите“, уз 
примједбу да оне ништа не садрже нити се наводе основни проблеми са којим се 

сусреће Дом здравља и Центар за социјални рад, којим треба помоћи у рјешавању 
њихових проблема. 

Он је истакао да у Његошевој улици, код Богословског факлутета, има шест – 

осам плоча на тротоару које се помјерају када се прелази преко њих, па је апеловао 
на извршну власт Општине да се код извођења грађевинских радова фокусира на 
надзор радова, како се не би поново морала издвајати средства због нестручног 
надзора над изведеним радовима. 

 

Бранка  Драгичевић је похвалила издвајање 10.000 КМ за наставак радова за 
КУД „Фоча“, уз констатацију да План не садржи рјешавање гријања у згради Музеја, 
који ове године прославља 67 година свог постојања и најстарија је установа културе 
у граду. У истој згради смјештени су Позориште и Библиотека, па је сматрала да би 
питање гријања у згради Музеја требало да буде приоритет када је у питању култура, 

уз наду да ће се овај проблем ријешити у мандату актуелног Начелника Општине. 
Она је похвалила планирање постављања приступне рампе за особе са 

инвалидитетом за Музеј и Центар за социјални рад. 
За подстицај и унапређење воћарства, односно за узгој малине и јабуке је 

издвојено свега 20.000 КМ, што је веома мало, па овај износ треба да буде дупло 
већи, из разлога што је прошла година за воћаре била тешка, цијена откупа је остала 
иста, а трошкови репроматеријала су удвостручени. Она је сматрала да ће и 2023. 
година за ову грану пољопривреде сигурно бити тешка. 

Она је питала шта је Општина предузела по питању санације магистралног 
пута: Фоча – Устипрача, у мјесту Филиповићи, и када се може очекивати санација 
овог дијела пута, гдје је одроњена цијела једна коловозна трака и саобраћај се одвија 
јако отежано. 

 

Мирослав  Ристановић је дискутовао о примарној здравственој заштити. 

Он је образложио да је у току 2022. године у Дому здравља Фоча било 
прекорачење лијекова на рецепт у износу 141.000 КМ, што представља стварне 
потребе грађана али и вишак од дозначених средстава од Фонда здравственог 
осигурања РС који се добија за лијекове на рецепт.  

Овај износ је скинут са средстава радника Дома здравља, који је могао 
послужити за друге намјене, да се радницима подијели још једна нето плата, као што 
је урадио учинио Дом здравља Пале и Дом здравља Чајниче или да се купи одређена 
опрема, али то није урађено и ова средства су дата грађанима Општине.  

Ових дана био је обустављен љекарски преглед за возаче „Б“ категорије и за 
инструкторе, према обавјештењу Завода за медицину рада и спорта, од 31. 12. 2022. 



11 

 

године, јер је промијењен Закон о здравственој заштити којим је укинуто да 
Институт за медицину рада има надзор над радом љекарске комисије. Било је говора 

да грађани ове Општине за наведена љекарска увјерења морају да иду у Лукавицу 

или Требиње, али се он лично заложио код директора Фонда и ресорног министра да 
се ови прегледи поново почну радити у Дому здрвља Фоча, од којих Дом здравља 
има свега пет КМ, па је то урађено само због погодности грађана Општине. 

Он је оцијенио да запослени Дома здрваља веома добро раде свој посао, да 

мртвозорници одлазе у свако село и у свако доба дана и ноћи, када је то потребно, 
при чему је повећана цијена горива, уз напомену да је Општина повећала грант Дому 
здравља за 15.000 КМ на име повећаних трошкова горива. 

Он је сматрао да је поражавајуће да Одбор за здравље није одржао ниједну 
сједницу у 2022. години, а требало је да разматра актуелна питања која се односе на 
здравствену заштиту грађана. 

 

Мирослав  Матовић је подсјетио да се прије годину дана причало како ће се 
помоћи великом броју стоматолога који су завршили факултет и немају запослење, 

да ће се покушати организовати примарна здравствена заштита, прије свега 
стоматологија у Дјечијем вртићу, средњим и основним школама, али се види докле 
се дошло. 

Он је сматрао да сваком младом човјеку треба омогућити да положи 
приправнички стаж, па и позиција и опозиција треба да раде на томе да се млади 
запошљавају, а не да се запошљавају само политички истомишљеници или 
припадници политичких партија. 

Привредни развој Општине није могућ без адекватне инфраструктуре, почев 
од магистралних и регионалних путева, али је ситуација таква да се путна 
комуникација према Сарајеву, Устипрачи и Тјентишту налази у катастрофалној  
ситуацији. Исто важи и за путну комуникацију према селима, тако да без добре 
путне комуникације и електро-мреже нема ни развоја било које гране пољопривреде, 
јер са првим снијегом већи број села на подручју Општине по неколико дана остане 
без електричне енергије. 

Он је поздравио изградњу зграде за младе брачне парове, питајући када је 
почетак, а када завршетак те изградње.  

Он је питао и када ће се на ћехотинском мосту поправити ограда, која је већ 
дужи временски период оштећена.  

 

Предсједник  Скупштине је, без изрицања дисциплинске мјере, опоменуо 
одборника Матовића да се општинским службеницима мора обраћати без вријеђања, 
чиме се чува достојанство Скупштине. 

 

Крсто  Ивановић је оцијенио да овај документ садржи све што је потребно, а 
то је: претходни период, прошлост, садашњост и будућност. У Плану је лијепо 
наведено шта је све урађено, а шта треба да се уради.  

Посебно је позитивно да је Буџет Општине стабилан, да се буџетска средства 
намјенски и одговорно троше и да се врше редовне уплате према свим буџетским 
корисницима. 

Он је сматрао да Општина треба да дјелује да се омогући Дому здравља да 

врши љекарске прегледе не само возача „Б“ категорије и инструктора, већ и за 
набавку оружја и запослене радник у свим фирмама. 

Он је апеловао на народне посланике у Народној скупштини РС да се изборе 

да Дом здравља Фоча може да обавља наведене љекарске прегледа и да све не иде 
преко Завода за медицину рада. 

Он је најавио да ће подржати предложени План рада. 
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Оливера  Елез, начелница Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, је 
дала образложење и одговоре на питања из дискусија одборника. 

План рада представља оквирни документ који слиједи након усвајања Буџета, 
након чега слиједе програми одјељења Општинске управе и Начелника Општине.     

План мора да се ослони на Стратегију развоја Општине, коју је усвојила 
Скупштина за период 2017 - 2026. године, у којој је речено да ће се проћи кроз 
стратешке циљеве, а затим се доносе програми за грађевинско земљиште, комуналну 
потрошњу и програм рада Начелника Општине. 

У Плану није написано оно што је планирано у Стратегији, а урађено је до 
2022. године, што се односи на здравствену заштиту.  

Специфични послови у области здравства, образовања и социјалне заштите су 
већином у домену републичких органа. Специфичности које финансира Општина, 
као што је пројекат адаптације Дома здравља, који је завршен, чине акценат локалне 
заједнице да унаприједи примарну задравствену заштиту и то финансирање 
материјалних трошкова, као и све друге области које доприносе да становништво 
Општине буде здравије. Примарни циљ локалне зајднице је био да унаприједи 
здравствену заштиту у погледу објекта који је реконструисан.  

Асфалтирања путева у дужини од 13 km представља велики посао, који до 
сада ни у једној буџетској години није реализован у толиком обиму.  

Питање гријања зграде Музеја се свакодневно протеже код донатора, јер је то 
изузетно важно питање. Пројекат у вриједности од око 300.000 КМ је врло скуп и 
одузима превише драгоцјеног простора, изражавајући наду да ће се наћи неки извор 
финансирања да се овај проблем ријеши. 

Поред апела академске заједнице да се уради спомен-обиљежје Стефану 
Косачи, постоји иницијатива да се ради биста др Ристу Јеремићу, па ће се настојати 
да се сваке године уради нешто из овог домена. Циљ је да се ураде споменици из 
прошлости, јер онај ко нема сјећање, културу и поштовање о прошлости не може 
очекивати да се садашње генерације помену по нечему добром. 

За ХЕ Бук Бијела урађен је велики дио припремних радова, кao  и пројектна 
документација, што је на вишим нивоима власти. Ова инвестиција је битна као 
енергетски објекат, али и да се ријеши околна инфраструктура, јер је Општина у 
претходном периоду десетинама година била таоц пројекта Бук бијела због лоших 
путева, јер се није знала кота плављења. Финализација овог објекта ће сигурно 
морати да финализира саобраћајнице са десне и лијеве обале ријеке Дрине, о чему је 
документација скоро завршена, тако да ће одборници бити информисани о свему 
што буде актуелно у вези са овим пројектом, а у надлежности је локалне самоуправе. 

Општина отворено разговара са Владом Републике Српске када је у питању 
НП „Сутјеска“, у чему Општина може бити само подршка у промоцији и са дијелом 
који се може издвојити из буџета, па је и досад на сваки пројекат Нациналног парка 
одговарала у обиму колико се од ње тражило. 

Парка природе „Тара“ је интерес Општине да се то подручје заштити од 
пропадања или дивље градње. Са ШГ „Маглић“ се морао водити разговор јер се из 
надлежности овог предузеће изузима дио земљишта које је под њиховом 
ингеренцијом. 

Општина интензивно ради на питању депоније, па је обављен састанак са 
представницима политичких партија на коме је договорено да се формира радна 
група која ће још једанпут дискутовати о локацијама. 

Када се улази у подручје које је под ингеренцијом ШГ „Маглић“, постоји 
обавеза да се уради елаборат, добије се сагласност од „Шума Српске“ да се плати 
сјечење шума и да ШГ „Маглић“ то одвезе, па је у случају Филиповића све урађено 
према прописаној законској процедури. 

За локацију у Филиповићима, која је одређена одлуком Скупштине одређена 
за депонију, урађени су: еколошка студија, идејни пројекат, студија изводљивости, 
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главни пројекат и то од установе која за то има лиценцу, све на законит и 
транспарентан начин, што је било изложено у шалтер сали и на сајту Општине. 
Проблем је што грађани не желе да им депонија смећа буде у близини насеља, па је 
Начелник Општине одлучио да се сазову представници свих политичких станака и 
изнађе се друга адекватна локација за депонију. 

Има пројеката који нису наведени у Плану, који ће појединачно и са износом 
уложених средстава бити наведени у Програму уређења грађевинског земљишта и 
Програму заједничке комуналне потрошње. 

Природне љепоте Општине се промовишу преко медија и Туристичке 

организације, а промоција туристичких потенцијала је вршена приликом одржавања 
Свјетског првенства у рафтингу, „ОК Феста“, љетних манифестација и јануарских 
свечаности. 

За електрификацију повратнички села одржан је састанак са предсједником 
МЗ Јелеч и директором Електродистрибуције Пале – РЈ Фоча којом приликом су 
договорене одређене активности и рокови у којим би требало да се подручје Јелеча и 
Пољица и ширег подручја Миљевине третира на прави начин. У сљедећем кораку би 
се одржао састанак са власиницима малих хидроелектрана и другим привредним 

друштвима који привређују на овом подручју да се, у сарадњи са надлежним 
министарствима, на прави начин ријеши питање електрификације ових подручја. 

Клизиште на путу у Филиповићима угрозило је безбједност саобраћаја, па је 
потребно урадити интервентне мјере да се пут и даље не одроњава. Начелинк 
Општине и ЈП „Путеви РС“ потписати уговор да се ово клизиште санира, за које је 
урађен пројекат за ову санацију. 

Изградња моста у Викочу ће бити на корист свима, па ће се у његову 
изградњу Општина укључити у оквиру својих могућности, за коју постоји пројекат и 
обезбијеђена средства. 

За покретања рада рудника на Челебићима урађена је еколошка студија која је 
била на јавној расправи, након чега се иде даље кад је у питању путна саобраћајница 
за Челебиће, са захтјевом да она има елементе регионалног пута. 

 

Изет  Спахић је, у реплици, поновио наводе из дискусије да је државно 
Министарство за људска права и избјеглице БиХ 2016. године донијело одлуку и 
издвојило средства за електрификацију села Јасеново, Пољица и Бањине, али је 
имплементација тог пројекта трајала пет година, у вриједности од 50.000 КМ, 

сматрајући да је то неприхватљиво. За села Пољице и Бањине потрошено је око 
80.000 КМ, али још увијек није завршен високи напон, а остало је трафостаница и 
ниски напон. 

Он је поновио приједлог да се у вези са питањем масовних гробница 
Начелник Општине обрати државном министарству, државном тужилаштву и 
Институту за тражење несталих лица БиХ и да се искористе сва расположива 
техничка средства и да се отклони сумња да ли тога има или нема и да се подржи 
реализација хидроенергетских пројеката на овим ријекама. 

 

Након окончане расправе, предсједник Скупштине је позвао одборнике да се 
изјасне о Плану рада. 

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

већином гласова („за“ је гласало 18 одборника, нико није гласао „против“, шест 
одборника је било „уздржано“), донијела  
 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Годишњи план рада Општинске управе 
Општине Фоча за 2023. годину.  
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У 11.33 часова предсједник Скупштине, Срђан Драшковић, је прекинуо 
сједницу и одредио паузу у раду Скупштине, у трајању од 15 минута. 

 

Скупштина је наставила с радом у 12.03 часова, уз кворум од 20 одборника. 
  

  

АД – 4.  Акциони  план  за  јачање  кохезије  заједнице  у  Општини  Фоча 

 

Уводно образложење о Акционом плану дао је Бранимир  Радовић, секретар 
Скупштине, који је учествовао у његовој обради. 

Он је истакао да је Скупштина у претходна два мандата и сазива, 2014. и 
2018. године, разматрала и усвајала Акциони план за јачање кохезије заједнице.  

Општина Фоча је била једна од 15 локалних заједница у Босни и Херцеговини 
која је позвана и укључила се у пројакат „Превенције и борбе против инцидената 
мотивисаних предрасудама и мржњом“, у организацији Мисије ОСЦЕ у Босни и 
Херцеговини.  

Ова пракса ширила се временом и на остале локалне заједнице, па се може 
рећи да постоји прилична шароликост у погледу његовог садржаја, што представља 
специфичност сваке локалне заједнице.  

Акциони план је дорађен одређеним садржајем, што је урађено 2018. године. 
На радним састанцима, у организацији Мисије ОСЦЕ, на којим су 

учествовали представници локалних заједница из читаве Босне и Херцеговине, 
сагледавана је актуелна проблематика у имплементацији локалних акционих 
планова, којом приликом је стављена примједба неким локалним заједницама, па 
тако и Фочи, да њихов акциони план нема табеларни приказ динамике и разрађене 
субјекте као носице одређених активности.  

Као примјер добре праксе оцијењен је Акциони план Дисктрикта Брчко, који 
је прослијеђен свим локалним заједницама на увид и упознавање. 

Општина је Фоча се укључила и израду новог Акционог плана, користећи 
примјере других локалних заједница, при чему је садржајно преузето све из 
претходна сва акциона плана. 

Он је образложио да је лично учествовао у изради текста Акционог плана, док 
је табеларни приказ са динамиком и носиоцима активности усаглашен на радном 
састанку којем су присуствовали замјеница начелника Општине и начелници 
ресорних одјељења Општинске управе. 

 

Предсједник Скупштине, Срђан Драшковић, је отворио расправу о 

Акционом плану. 
 

У расправи су учествовали одборници: Никола Вуковић, Душан Бодирога, 
Изет Спахић, Крсто Ивановић, Милош Милић, Миливоје Достић, Предраг Кунарац, 
Мирослав Адаловић, Татјана Шифорија, Милорад Костић, Драгослав Станојевић и 
Срђан Драшковић, предсједник Скупштине. 

Образложења и одговоре у вези са дискусијама одборника дали су Бранимир 
Радовић, секретар Скупштине и Оливера Елез, начелница Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности. 

 

Никола  Вуковић је констатовао да је Општина Фоча десет година укључена 
у предметни пројекат, чији је носилац Мисија ОСЦЕ.  

У радној групи која је радила Акциони план заступљени су сви релевантни 
фактори: Скупштина, општинске институције, Општинска управа, све школе са 
подручја општине, Полицијска управа, Омладински покрет и Удружење „Нове 
наде“.  
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Он је истакао да Општина није имала кривичних дјела која се тичу мржње и 
нетрпељивости, осим пар инцидентних случајева које је Скупштина осуђивала. 

Фоча је отворен град у којем има и одређени број страних студената које су 
грађани Општине лијепо прихватили. 

У Фочи се већ петнаестак година одржава „Фудбал френдс“, на коју спорстку 
манифестацију су долазиле екипе из Федерације БиХ и Хрватске и никада није било 
инцидентних случајева. 

 

Душан  Бодирога је оцијенио да је Фоча примјер међунационалне и 
међурелигијске толеранције јер лица друге националности нису никада физички 
нападнута.  

То није случај са Србима који живе у Сарајеву, гдје постоји отворен лов на 
Србе и донијета је декларација о забрани дизања три прста или у другим градовима у 
Федерацији БиХ гдје су Срби мањина.  

Он је сматрао је Општина Фоча примјер за толеранцију и да јој није потребан 
Акциони план. 

Он је истакао да се Општини Фоча често спочитава да нема обиљежја за 
страдала лица бошњачке националности, сматрајући да треба кренути у подизање 
споменика првој жртви рата у Босни и Херцеговини, Николи Гардовићу.  

Ниједан графит у Фочи не шири међурелигијску и међунационалну мржњу. 

Може се говорити о њиховј естетској вриједности, али ниједан од тих графита не 
шири овакав вид мржње нити нарушава било какав амбијент, јер се ради о борцима 
из Првог и Другог свјетског рата који су признати у свијету као борци против 
антифашизма, о чему треба водити рачуна. 

 

Изет  Спахић је сматрао да је свакој локалној заједници након ратних 

дешавања потребни предметни планови. 
Он је, ипак, истакао да неће подржати предложени Акциони План из разлога 

што у њему види одређене недостатке, а то је да у радној групи нема одређених 
невладиних организација и вјерских заједница.  

Он је сматрао да не постоји ниједна особа која неће осудити недавне 
инциденте у Сарајеву према дјеци и родитељима српске националности, 
констатујући да су погрдне пароле извикивала дјеца из Сплита. 

Он је изразио увјерење да постоје ствари у општини Фоча које треба 
поправити иако се с времена на вријеме воде разговори о одређеним темама. 

На згради Општине постоји постер Ратка Младића, као пресуђеног ратног 
злочинца, а у тој згради Бошњаци треба да рјешавају своја питања, а то су ствари 
које би локална заједница требало да отклања. Има много добрих ствари које се 
дешавају у Општини, али и ствари које с времена на вријеме треба осуђивати и 
поправљати стање. 

Он је позвао представнике међународне заједнице, локалне заједнице, 
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности и ОСЦЕ-а да дијелове бочњачке 
заједнице или оно што се јасно зна да постоји у Општини, нешто као координација 
бошњачке заједнице, у коју су укључени: Исламска вјерска заједница, политички 
субјект који је заступљен у Скупштини и све невладине бошњачке организације које 
функционишу као тим – укључе као доброг саговорника у реализацију предметног 
плана и свих других проблема сличне природе. 

 

Крсто  Ивановић је поздравио разматрање Акционог плана. 
У Фочи је, 22. јануара 2023. године, организован спортски „Турнир  

пријатељства у одбојци“, на којем су позване и учествовале екипе из: Пљеваља, 
Пријепоља, Чачка и домаћа екипа, што довољно показује о Фочи, њеним грађанима 
и њеној будућности.  
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У школе у Фочи се уписују дјеца из других градова.  
Он је као позитиван примјер навео да један ученик из Горажда похађа школу 

у Фочи и предсједник је разреда.  
Он је увијек за мир, толеранцију и поштовање других и другачијих.  
Када је ријеч о медијским натписима у Федерацији БиХ, подизање три прста 

за Србе представља свето тројство и то никога не треба да вријеђа. 
 

Милош  Милић је оцијенио да је материјал добро урађен.  
Он се захвалио одговорним на Медицинском факултету у Фочи, првенствено 

декану Бокоњићу, који су учинили много тога на промоцији овог факултета, који је 
репрезентативни факултет, на који се сада уписао један број страних студената из 
Индије и других држава, које су грађани Општине лијепо примили. 

Када је ријеч о различитостима које постоје међу грађанима, увијек треба 
бити човјек и поштовати свачије.  

Он је истакао да у Дјечијем вртићу „Чика Јова Змај“ и Удружењу „Трачак 
наде“ помоћ добијају и дјеца из Устиколине и Горажда, као што то добијају и дјеца 
из Невесиња, Билеће и других општина, што је за сваку похвалу. 

 

Миливоје  Достић је оцијенио да је ријеч о специфичној и осјетљивој теми. 
Он је сматрао да су обични грђани за мир, истину и суживот, али да мржња 

креће из власти, што се и сада види на глобалном нивоу гдје САД има своју истину и 
њу хоће да наметне свим грађанима свијета, гдје је помама фашизма и 
национализма.  

Међународне невладине организације морају да спроведу активности за које 
добијају средства.  

Народу је потребна права истина, ма каква она била, и све док се не буде 
сазнала права истина о свим догађањима, они се неће успјешно ријешити. 

Он је сматрао да у општини Фоча, осим појединих инцидентних случајева, 
нема неког масовнијег манифестовања мржње. 

Утврђивање праве истине је услов за помирење.  
Он се заложио да се траже сви нестали, јер је то прво интерес тих породица. А 

несталих има на свим странама, па уколико постоји искрена жеља да се ријеши 
проблем несталих, све стране се морају заложити да се нађу масовна стратишта. 

Истину не треба крити ма колико она била тешка, јер када се истина крије, 

јавља се незадовољство, сумња, а онда и мржња.  
Извор проблема у Босни и Херцеговини је оптуживање само једне стране. 
Заједнице које живе у мањини треба да буду заштићене од већине. 
Он је осудио све инциденте који се дешавају било гдје, па и на подручју 

општине Фоча.  
Нема селективне истине што представља велики проблем у Босни и 

Херцеговини јер код великог броја лица постоји селективна или искривљена истина, 
а тако и суспендована истина, као генератор и плодно тло да се јави мржња.  

Зато је потребно да се обиљеже сва мјеста страдања у протеклом 
Одбрамбено-отаџбинском рату, на адекватан начин, поштујући културу, вјеру и 
обичаје, јер различитости које постоје у Босни и Херцеговини, Републици Српској и 

општини Фоча јесу богатство једног народа, заједнице, општине и државе. 

 

Предраг  Кунарац је сматрао да Акциони план треба да постоји, али да 
мржња не постоји у општини Фоча, што се видјело код отварања Алаџа џамије. 

Српски народ нема мржње вјероватно зато што брзо заборави шта му се 
ружно деси, неопрезан је, а то га кошта вијековима.  

Фоча је позната по гостопримству, а то се видјело и приликом одржавања 
првог међународног турнира „Фудбал френдс“, прије петнаестак година, гдје су 
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учествовале фудбалске екипе из више република бивше Југославије, када није било 

никакве мржње нити нетрпељивости. 
Он је испричао лична искуства у понашању учесника турнира из Сарајева 

који су дошли у убјеђењу да не смију преспавати у Фочи. 
 

Мирослав  Адаловић је сматрао да је Фоча отворен град у којем нема 
националне ни вјерске мржње нити нетрпељивости, јер онај ко удари на било који 
вјерски објекат друге конфесије, ударио је на своју вјеру.  

Он је направио разлику између патриотизма, национализма и шовинизма.  
Патриотизам је љубав према отаџбини и простору на којем се живи. 

Национализам је љубав према својој нацији и свом народу, уз поштовање 
других онолико колико они поштује другу нацију.  

Шовинизам је екстремна љубав према својој нацији, а мржња према другим 
нацијама. 

Он је сматрао да је национализам највећа тековина француске револуције у 
коју се сви куну. 

Општина Фоча нема проблема када је у питању проблематика из Акционог 
плана, али је из формалних разлога предметни план потребно донијети. 

 

На дискусију одборника Авдаловића реаговао је одборник Милош Милић. 

Он је, у исправци нетачног навода, сматрао да је главна тековина француске 
буржоаске револуције промиција принципа: слобода, братство и једнакост. 

 

Татјана  Шифорија je оцијенила да је општина Фоча локална заједница која 
уважава друге националности и дјелује у правцу превенције инцидената и кривичних 
дјела мотивисаних предрасудама и мржњом. 

Она је питала како ово питање функционише у Федерацији БиХ. 
Она је говорила о страдању неких чланова своје најуже породице у протеклом 

Одбрамбено-отаџбинском рату у сарајевском насељу Чекрчићи, гдје је оскрнављено 
православно гробље, уништена црква и запаљене иконе и остало што се налазило у 
тој цркви, за које се знају извршиоци и који нису одговарали.  

Она је истакла да, и поред свега наведеног, није испуњена мржњом и да 
уважава све националности, уз најаву да ће подржати Акциони план. 

 

Милорад  Костић је оцијенио да је Акциони план добар и да је он можда 
једини пут да народи у Босни и Херцеговини, Срби, Хрвати и Бошњаци схвате шта је 
урађено 1992 – 1995. године.  

Он је сматрао да су највећи кривци за то међународна заједница и носиоци 
власти, политичаери који играју на националну карту и подгријавају мржњу.  

Општина Фоча нема проблем са националном мржњом и нетрпељивошћу. 
Он је истакао да је велики патриота, али да никога не мрзи.  
Он је говорио о страдању 11 чланова његове породице у посљедњем рату, у 

Горажду, при чему су му Бошњаци из Горажда помогли да дође до истине, па је тако 
сазнао да их је лично побио Осман Субашић, који данас слободно шета и нико га не 
процесуира. 

Он је предложио извршној власти да мало размисли у вези филма „Фоча - 

црна кутија зла“ јер није све тако било, па би нешто морала да уради како би се 
видјела права истина.  

Он је истакао да, преко Спасилачког клуба „Волф“, има добру сарадњу са 
Гораждем, уз похвале за његовог градоначелника, Ернеста Имамовића, који није 
ничим острашћен и гледа напријед, у будућност. 
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Драгослав  Станојевић је оцијенио да је Акциони план веома битан 
документ о коме се може данима причати.  

Он је сматрао да се преко фејзбука, као и филма „Фоча - црна кутија зла“ 

подгријава мржња, која овој општини није потребна.  

Од свих народа у Босни и Херцеговини, Срби су највише били заслијепљени 
братством и јединством.  

Од посљедњег Одбрамбено-отаџбинског рата, у Фочи није било никаквих 
примјера злостављања или да је некоме нанесено неко зло зато што је припадник  
друге нације, док то није случај са другим општинама у Босни и Херцеговини, јер 
сви медији у Сарајеву причају о три прста.   

Он је сматрао да општини Фоча није потребна међународна заједница, јер ова 
општине може да живи без њене помоћи.  

Што се тиче графита, они треба да стоје и да никоме не сметају. 

Он је сматрао да Срби не могу да одрекну Ратка Младића и Драже 
Михајловића, јер када би то учинили, изубили би свој идентитет. 

 

Изет Спахић је, у реплици одборнику Станојевићу, прво приговорио 
предсједнику Скупштине да се више пута на сједници дешавају дискусије које је 
предсједник Скупштине дужан да прекине по Уставу БиХ, Уставу РС, Закону о 
локалној самоуправи, Статуту Општине и Пословнику Скупштине, по којим као 
народи постоје Срби, Бошњаци и Хрвати, па за скупштинском говорницом треба да 

се употребљава примјерена терминологија. 

Он је сматрао да има много више проблема него што се они истичу, као што 
су нпр. фотографије о ономе шта се десило прије седам дана на локалном мезарју у 
Милићима, у МЗ Драгочава.  

Он је истакао да се залаже за добре међунационалне и међуљудске односе у 
општини Фоча, а проблеми који се појављују могу се рјешавати само у складу са 
законом, па одборници, као представници грађана, треба да иницирају да се ствари 
рјешавају по закону и да, на неки начин, буду лидери у прављењу доброг амбијента у 
овој локалној заједници. 

 

Срђан Драшковић, предсједник Скупштине, је одговорио да је упућивао 
одборнике да се врате тачки дневног реда када су се удаљили од теме.  

Он је сматрао да треба спустити тензије. 
Већина дискутаната је констатовала да у општини Фоча не постоји 

организован проблем по националном, вјерском или другом сличном основу, што 
може и сам да потврди јер је, кроз посао који је обављао од 2005. године, имао 

прилику да ради са припадницима других народа, Хрватима и Бошњацима. 
Предметни План је потребан, а то захтијева и међународна организација, али 

треба причати и разговарати, јер када се разговара, проблеми се смањују. 
Он је сматрао да многи проблеми дођу са других мјеста и из виших нивоа, о 

којим се на друштвеним мрежама отворе расправе и дискусије, а за изговорено нема 
никакве одговорности, што најчешће доводи до мржње, вријеђања и оптуживања. 

Зато би било добро када би се за простор на друштвени мрежама, који се 
може третирати као јавно изговорена ријеч, знало ко стоји иза тих ријечи, како би се 
према одређеним лицима могле спровести одређени поступци.  

За помирење је битна истина, а њу сви доживљавају на неки свој начин и 
сваки народ има свој поглед на дешавања која су била, а да би се дошло до 
истинског помирења, морају се уважити страдања свих народа на простору БиХ. 

Општини Фоча се спочитава због злочина који су учињени, али је и доста 
Фочака осуђено због тих злочина, док са друге стране за мјеста гдје су страдали 
Срби нема судских епилога који би установили ко је шта урадио и да се то пресуди, а 
то је и први кључ помирења како би се прешло на више нивое помирења. 
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Што се тиче обиљежавања стратишта, он је сматрао да то треба урадити на 
нивоу Босне и Херцеговине и да се идентификују сва мјеста и уваже све жртве, и то 
не само из претходног рата него и ранијих ратова. 

Ријеч патриотизам и национализам је нешто позитивно, јер се генерацијама 
преноси да поштују свој језик, културу и нацију, а онда да поштују и друге нације. У 
Општини има много примјера да се поштују друге вјере, нације и расе, а сваки 
појединачан случај инцидента који се деси треба да се осуди. Не треба размишљати 
како да се другом нанесе зло, него како сви, као народ, да напредујемо и међусобно 
се цијенимо и уважавамо. 

 

Бранимир  Радовић, секретар Скупштине, је, у завршној ријечи, изразио 
задовољство што на текст Акционог плана није било много примједби. 

Примједба одборника Спахића на састав Радне групе, у којој нису били 
заступљени представници вјерских заједница, не може се односити на овај Акциони 
план. Он је образложио да је та Радна група била укључена у рад 2014. године када 
се први пут доносио акциони план, да је тадашњи Начелник Општине, Радисав 
Машић, именовао Радну групу која је одржала око девет радних састанака и урадила 
највећи дио посла, па је оцијењено да у састав Радне групе, због великог обима 
посла, не треба именовати и малтретирати представнике вјерских заједница. 

Акциони планови су усвојени без икаквих проблема и 2014. године и 2018. 
године. У вези са њиховом реализацијом периодично су одржавани састанци, обично 
у службеним просторијама ОСЦЕ, Канцеларије у Фочи, на којим су били присутни и 
представници вјерских заједница, а увијек је био присутан представник Исламске 
заједнице.  

Он је истакао да је за овај Акциони план карактеристично да је планирано 
формирање Мониторинг тима за спровођење активности Акционог плана, у чији 
састав су предвиђени представници: извршне власти, Скупштине, основних и 
средњих школа, Полицијске управе, вјерских заједница, омладинских организација и 
удружења грађана, као што је наведено у поглављу: „8. Имплементација“.  

Он је закључио да Акциони план треба усвојити јер је то Скупштина радила и 
у претходна два наврата и тиме свима показала пуну кооперативност, па нема 
разлога да се у томе сада прави изузетак. 

 

Оливера  Елез, начелница Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, 

је, као учесник у изради и обрађивач радног материјала, истакла да је основни циљ 

Акционог плана да будуће генерације прихвате поштовање и уважавање свих 
различитости и живе у миру и поштовању. 

 

Након окончане расправе, предсједник Скупштине је позвао одборнике да се 
изјасне о Акционом плану. 

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

већином гласова („за“ су гласала 22 одборника, нико није гласао „против“, а два 
одборника су била „уздржана“), донијела   
 

О д л у к у 

о  усвајању  Акционог  плана  за  јачање  кохезије  заједнице   
у  Општини  Фоча. 

 

 

АД – 5.  Приједлог  одлуке  о  висини  вриједности  непокретности  на  

територији  општине  Фоча  по  зонама  за  утврђивање  пореза  на  

непокретности  за  2023.  годину 
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Уводно образложење о Приједлогу одлуке дао је Марко  Кулић, самостални 
стручни сарадник, општински службеник, као обрађивач Приједлога одлуке. 

Он је истакао да се, према Закону о порезу на непокретности, предложена 
одлука мора усвојити и доставити до 31. јануара 2023. године Пореској управи РС. 

Он је констатовао да је, у погледу садржаја, предложена одлука иста као за 
претходну годину и да се није мијењала задњих четири године. 

 

Предсједник Скупштине, Срђан Драшковић, је отворио расправу о 

Приједлогу одлуке. 
 

За дискусију се јавио одборник Милорад  Костић. 

Он је подсјетио да је и претходних година говорио о ванградским зонама, 

питајући како општина Фоча, која је једна од највећих у БиХ, нема рурална подручја. 
Он је навео случај да је у селу Папратно, које се налази у трећој ванградској 

зони, гдје нема воде, пута, струје, канализационе мреже, ни интернета, човјек морао 
да плати грађевинску дозволу од пар хиљада КМ за кућу коју је изградио, па чак и да 
пољопривредно земљиште пребаци у грађевинско. Он је сматрао да Општина није 
имала никакав основ да му наплати грађевинску дозволу, већ је требало да му плати 
да хиљаду КМ да раскрчи пут до свога имања.  

Он је сматрао да три ванградске зоне треба пребацити у рурална подручја. 
Он је питао како је кућа на Церовој равни процијењена на 400 КМ/m

2
 или у 

другим руралним мјестима, да ли постоји неки нотарски уговор о прометовању 
непокретности и шта се подразумијева под стамбеним простором, пошто је то широк  

појам. Он је истакао да није спорна висина пореза, већ је спорно што је предложена 
одлука основ за опорезивање. 

 

Објашњења и одговоре на питања у вези са дискусијом одборника дао је 
Марко Кулић, самостални стручни сарадник. 

Он је образложио да су цијене непокретности које су предложене у 
претходној години исте као у одлукама из неколико претходних година, које су 
усвајане, у чему се ништа није промијенило. 

Градске зоне су дефинисане Одлуком о уређењу простора и грађевинском 
земљишту, а не предложеном одлуком. 

Он је образложио и значење термина стамбена јединица. 
 

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, 

већином гласова („за“ је гласало 17 одборника, шест одборника је гласало „против“, 

није било „уздржаних“),  

 

О д л у к у 

о  висини  вриједности  непокретности  на  територији  општине  Фоча  
по  зонама  за  утврђивање  пореза  на  непокретности  за  2023.  годину. 

 

 

АД – 6.  Приједлог  одлуке  о  висини  стопе  пореза  на  непокретности  на  

територији  општине  Фоча  за  2023.  годину 
 

Уводно образложење о Приједлогу одлуке дао је Марко  Кулић, самостални 
стручни сарадник, општински службеник, као обрађивач Приједлога одлуке. 

Он је истакао да се, према Закону о порезу на непокретности, предложена 
одлука мора усвојити и доставити до 31. јануара 2023. године Пореској управи РС. 
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Он је констатовао да предложена стопа пореза на непокретности износи 
0,12% од процијењене вриједности непокретности, а за производне дјелатности она 
износи 0,10% и то је стопа која је важила уназад три-четири године. 

Он је истакао већ неколико година постоји препорука Савеза општина и 
градова РС да се пореска стопа примјењује према законском износу, што неке 
локалне заједнице и примјењују. 

Ипак, Општина Фоча је у овом погледу задржала досадашњу праксу и већ 
дужи низ година није мијењала и повећавала пореску стопу. 

 

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

 

За дискусију се јавила Татјана  Шифорија. 

Она је истакла да су се приходи по основу пореза на непокретности за 2022. 

годину увећали за 15.744 КМ у односу на 2021. годину, што представља приход 

Општине.  

Она је предложила да се покрене иницијатива за измјену прописа на начин да 
се тражи овлашћење јединица локалне самоуправе да врше контролу, уведе казнена 
политика, омогући размјена података са Републичком управом за геодетске и 

имовинско-правне послове, траже ажурни катастарски подаци у дигиталној форми, 
увид у базу листова о непокретности у електронској форми, као и увид у базу књиге 
уложених уговора, уз сарадњу са заједницама етажних власника.  

Пореска управа РС не може да закњижи порез без власника непокретности, 
јер нема детаљне податке о непокретности, па треба увезати: Катастар, Општину и 
Пореску управу, односно задужити лице из Општинске управе за систем контроле. 

Било би добро да, приликом закључивања уговора о продаји непокретности, 

нотар упућује власника непокретности на радника Општинске управе на додатне 
информације и да се то увеже са Пореском управом.  

Она је закључила да је на овај начин Град Требиње увећао порески приход за 
75.000 КМ за два мјесеца 2023. године. 

Она се сложила да овај приједлог иде као иницијатива одборника. 
 

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, 

већином гласова („за“ је гласало 17 одборника, шест одборника је гласало „против“, 

није било „уздржаних“), донијела   
 

О д л у к у 

о  висини  стопе  пореза  на  непокретности   
на  територији  општине  Фоча  за  2023.  годину. 

 

 

АД – 7.  Приједлог  одлуке  о  продаји  неизграђеног  градског  

грађевинског  земљишта  означеног  као  к.ч.  бр.  46/2,  47  и  48,  уписане  у  

Лист  непокретности  број:  327  к.о  Фоча,  путем  непосредне  погодбе 

 

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

Он је образложио да се предложеном одлуком врши продаја грађевинске 
парцеле Медицинском факултету у Фочи, путем непосредне погодбе, ради 

комплетирања грађевинске парцеле.  
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Он је предложио да се Приједлог одлуке, у тачки I, допуни са к.ч. бр. 13/2, 

46/1 и 45, укупне површине 4.582 m
2
 и да се оне додају парцели к.ч. број: 14, при 

чему је укупна површина тих парцела које се купују мања од 50%, што је све у 
складу са законом. 

Укупна цијена свих парцела које се продају износи 78.165 КМ и то 45 КМ/m
2
, 

у складу са налазом судског вјештака. 
Он је констатовао да се ова продаје врши за потребе побољшања капацитета 

Медицинског факултета у Фочи. 
 

Предсједник Скупштине, Срђан Драшковић, је отворио расправу о 

Приједлогу одлуке. 
 

У расправи су учествовали одборници: Мирослав Ристановић и Гордан 
Мастило. 

 

Мирослав  Ристановић је поздравио предложену одлуку, као и рад и 
ангажовање декана Бокоњића на проширењу капацитета Медицинског факултета.  

Он је питао да ли је у вези са Приједлогом одлуке контактиран менаџмент 
Универзитетске болнице у Фочи и да ли ће сада бити још већи проблем око 
паркирања. 

 

Гордан Мастило је подржао намјеру предлагача одлуке за комплетирање 
грађевинске парцеле и побољшање капацитета Медицинског факултета, али је изнио 
своја запажања и чињенице које су од важности да би предложена одлука била 
правно ваљана и спроводива у пракси. 

Он је сматрао да се предложена одлука неће моћи спровести у пракси на 
начин како је предвиђено у њеном садржају. Зато је потребно да се комплетан посјед 

Медицинског факултета обједини у једну парцелу да би земљиште које се припаја 
могло бити припојено тој парцели.  

Парцела којој се припаја земљиште означена је као к.ч. број: 14, а то је само 
зграда Факултета и нема додирних тачака са парцелама које јој се припајају.  

Исто тако, губи се цензус од 50% да земљиште мора бити мање од парцеле 
којој се припаја.  

Трећи проблем је што земљиште које се припаја мора добити број парцеле 
којој се припаја, а у конкретном случају то је парцела к.ч. број: 14.  

Он је предложио да се Приједлог одлуке повуче и доради у складу са 
наведеним примједбама и недостацима да би могла бити примјењива у пракси. 

 

Ранко Поповић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове, је образложио да парцела к.ч. број: 14 представља грађевински 
објекат, а парцеле које су предложене за допуну су дио заједничке парцеле, дакле 

паркинга, па све што се додаје сада би било мање од 50%, што је у складу са 
законом.  

Он је прихватио наведене примједбе јер све наведене парцеле нису 
обједињене у једну парцелу, што представља обавезу Медицинског факултета. 

Он је, у име предлагача, повукао Приједлог одлуке са расправе за наредну 
сједницу Скупштине. 

 

Предсједник Скупштине је констатовао да је предлагач са дневног реда  
повукао Приједлог одлуке о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта 

означеног као к.ч. бр. 46/2, 47 и 48, уписане у Лист непокретности број: 327 к.о 
Фоча, путем непосредне погодбе. 
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АД – 8.  Извјештај  о  раду  Одбора  за  жалбе  Општинске  управе  

Општине  Фоча  за  2022.  годину  

 

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

 

За дискусију није било пријављених. 

 

Педсједник Скупштине је позвао одборнике да се изјасне о Извјештају. 
Након извршеног гласања, он је констатовао да је Скупштина Општине Фоча, 

једногласно („за“ су гласала 23 одборника), донијела  
 

З а к љ у ч а к 

Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о раду Одбора за жалбе 
Општинске управе Општине Фоча за 2022. годину. 

 

 

АД – 9.  Информација  о  раду  Скупштине  Општине  Фоча  у  2022.  

години,  са  реализацијом  закључака  и  одборничких  иницијатива 

 

Уводно образложење о Информацији дао је Бранимир Радовић, секретар 
Скупштине, као њен обрађивач. 

Он је констатовао да је Скупштина у потпуности испунила свој Програм рада 
за 2022. годину, јер није било предвиђених тачака из Програма које нису биле 
предмет разматрања, што је сигурно за похвалу, јер то није био случај претходних 
година. Највеће заслуге за то имају овлашћени предлагачи и обрађивачи 
програмских материјала, који су се у свему придржавали садржаја и динамике у 
реализацији Програма рада Скупштине. 

Информација је обимна и свеобухватна, прегледна и аналитична.  
Комплетан скупштински радни материјал груписан је у одређена поглавља и 

може свакоме послужити да врло лако пронађе сваки податак, назив акта и број 
„Службеног гласника Општине Фоча“ у којем је акт објављен. 

Информација садржи и неке мање важне податке који су важни само у сфери 
статистике, али су наведени као показатељ о раду Скупштине, као што су подаци о: 

присутности одборника на сједницама, ангажованости одборника у постављању 
одборничких питања и иницијатива, одржавању сједница Колегијума и Скупштине. 

Информација садржи врло мало слободних констатација обрађивача, већ 
првенствено текст који је преузет из записника са одржанох сједница.  

У Информацији су наведени сви закључци Скупштине и иницијативе 
одборника, у складу са њеним насловом. 

 

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

 

За дискусију се јавио Срђан  Драшковић, предсједник Скупштине. 

Он је оцијенио да Информација представља свеобухватан документ, који је 
урађен на систематичан и аналитичан начин, а обухвата све оно што је Скупштина 
радила у претходној години. 

Он је констатовао да је Скупштина обрадила све што је била планирала у 
Програму рада за 2022. годину.  

Он се захвалио свим одборницима Скупштине и гостима који учествују у 
раду Скупштине, уз апел на поштовање различитих мишљења, као и међусобан 

коректан однос. 
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Након окончане расправе, предсједник Скупштине је констатовао да је 

Скупштина Општине Фоча упозната са Инфорацијом о раду Скупштине Општине 
Фоча у 2022. години, са реализацијом закључака и одборничких иницијатива. 

 

 

АД – 10.  Информација  о  раду  сталних  радних  тијела  Скупштине  

Општине  Фоча  у  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 раду сталних радних Скупштине Општине Фоча у 
2022. години. 

 

 

АД – 11.  Разрјешење  и  избор  чланова  сталних  радних  тијела  

Скупштине  Општине  Фоча: 
1)  Разрјешење члана Комисије за статутарна питања и прописе по основу 

престанка мандата одборника у Скупштини Општине Фоча, 
2)  Избор једног члана Комисије за статутарна питања и прописе, 
3)  Разрјешење члана Одбора за регионалну и међународну сарадњу, по 

основу престанка мандата одборника у Скупштини Општине Фоча, 
4)  Избор једног члана Одбора за регионалну и међународну сарадњу 

 

Уводно образложење о разрјешењу и избору чланова наведених сталних 
радних тијела Скупштине дао је Бранимир  Радовић, секретар Скупштине. 

Он је констатовао да се, након престанка мандата одборника и избора Огњена 
Бодироге за народног посланика у Народној скупштини републике Српске, указала 
потреба да се ријеше одређена статусна питања чланова сталних радних ријела 
Скупштине. 

Ова питања разматрала је Комисија за избор и именовање, која је утврдила 
своје приједлоге, као у Извјештају који је достављен одборницима пред почетак 
сједнице.  

Он је констатовао да се у оба случаја ради о одборнику као члану радног 
тијела, коју дужност је обављао одборник Српске демократске странке.  

Комисија за избор и именовање је прихватила приједлог Клуба одборника 
СДС-а да се на упражењене позиције члана Комисије за статаутрна питања и 
прописе и Одбора за регионалну и међународну сарадњу изабере Бранка 
Драгичевић, одборница Српске демократске странке. 

 

Предсједник Скупштине, Срђан Драшковић, је отворио рарправу 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.  

Након извршеног гласања, посебно за сваки од достављених приједлога. он је 
констатовао да је Скупштина Општине Фоча, једногласно („за“ су гласала 23 
одборника), донијела сљедећа рјешења: 
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1)  Рјешење  о  разрјешењу  чана  Комисије  за  статутарна  питања  и  

прописе: 

ОГЊЕН  БОДИРОГА разрјешава се дужности члана Комисије за статутарна 
питања и прописе, као сталног радног тијела Скупштине општине  Фоча. 

Разрјешење се врши по основу престанка мандата одборника у Скупштини 
општине Фоча. 

 

2)  Рјешење  о  избору  члана  Комисије  за  статутарна  питања  и  

прописе: 

БРАНКА  ДРАГИЧЕВИЋ, одборница у Скупштини Општине Фоча, изабрана 
је на упражњену позицију члана Комисије за статутарна питања и прописе, као 
сталног радног тијела Скупштине Општине Фоча. 

Избор се врши на период трајања мандата Скупштине Општине Фоча, која је 
извршила овај избор у складу са Рјешењем о избору  Комисије за статутарна питања 
и прописе, број: 01-111-44/21 од 26. 2. 2021. године („Службени гласник Општине 
Фоча“, број 4/21). 

 

3)  Рјешење  о  разрјешењу  члана  Одбора  за  регионалну  и  
међународну  сарадњу:  

ОГЊЕН  БОДИРОГА разрјешава се дужности члана Одбора за регионалну и 
међународну сарадњу, као сталног радног тијела Скупштине Општине Фоча. 

Разрјешење се врши по основу престанка мандата одборника у Скупштини 
Општине Фоча. 

 

4)  Рјешење  о  избору  члана  Одбора  за  регионалну  и  међународну  

сарадњу:  

БРАНКА  ДРАГИЧЕВИЋ, одборница у Скупштини Општине Фоча, изабрана 
је на упражњену позицију члана Одбора за регионалну и међународну сарадњу, као 
сталног радног тијела Скупштине Општине Фоча. 

Избор се врши на период трајања мандата Скупштине Општине Фоча, која је 
извршила овај избор у складу са Рјешењем о избору Одбора за регионалну и 
међународну сарадњу, број: 01-111-55/21 од 26. 2. 2021. године („Службени гласик 
Општине Фоча“, број 4/21). 

 

 

АД – 12.  Одговори  на  одборничка  питања  

 

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

 

Милорад  Костић је истакао да је добио одговор на питање да ли Општина 
Фоча спроводи одређене активности и има ли сазнања да се школа у Поповом Мосту 
прода једном приватнику за личне потребе. 

Он је прочитао добијени одговор, уз оцјену да је он нејасан и контрадикторан, 

јер се наводи да се не воде никакве активности које се односе на продају основне 
школе на Поповом Мосту, већ за изградњу привредног комплекса у чијем саставу би 
била и фабрика воде, за коју је изразио интерес потенцијални инвеститор, у близини 
објекта школе, за коју се врши израда документације за формирање грађевинске 

парцеле за основну школу, која ће бити одвојена од планираног привредног 
комплекса, о чему ће коначну одлуку донијети Скупштина, али тако да објекат 

школе са новоформираном парцелом неће бити предмет продаје. 

Он је истакао да ће поновити ово одборничко питање и прецизирати га на 
одређене непокретности. 
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Милош  Милић је био задовољан одговором на одборничко питање: Које 
мјере и активности треба да учине заинтересована физичка и правнла лице око 

набавке соларних панела као вид енергента?  

Он је замолио да се на сајту Општине постави одговор како би га грађани 
могли прочитати. 

Он је био задовољан одговором на одборничко питање о предузетим мјерама 
за санацију моста на ријеци Миљевким, у мјесту Доњи Томашћари, који се налази на 
раскрсници путева између села: Томашћари, Хоџићи и Кратине (Мрежица), јер ће се 
у Програму уређења грађевинског земљишта планирати средства за ту санацију. 

Он је сматрао да би требало ријешити и питање саобраћајне сигнализације 
због лица која пролазе преко тог моста, а то су старија лица и ђаци, јер је проблем 
настао због камиона са приколицама који превозе обловину, а мост је предвиђен за 
мала аута, евентуално комбије, а никако за камионе са приколицама. 

 

Срђан  Драшковић, предсједник Скупштине, је констатовао да се на сајту 
Општине Фоча објаве радни материјали за сваку сједницу Скупштине, па тако и 
одговори који се доставе на постављена одборничка питања, тако да грађани имају 
могућност да се упознају са радним материјалима. 

 

 

АД – 14.  Одборничка  питања 

 

Одборничка питања су поставили одборници: Татјана Шифорија, Миливоје 

Достић, Крсто Ивановић, Душан Бодирога, Милош Милић, Драгослав Станојевић, 
Милорад Костић, Бранка Драгичевић и Петар Елез. 

 

Татјана  Шифорија је поставила два одборничка питања.  
 

1.  Она је, у име групе грађана из „Плавог небодера“, питала: 
Када се очекује рјешавање проблема шахтова поред „Плавог небодера“, као и 

санација дијела улице код ресторана „Деветка“? 

 

2.  У Мјесној заједници Обилићево, на локацији преко пута куће Јеленка 
Малиша, из земље извире вода, па је апеловала на надлежне да се ангажују на 
санацији овог проблема. 

Исти проблем постоји на средини ове улице, код трафостанице, гдје вода 
извире из асфалта.  

 

Миливоје  Достић је поставио два одборничка питања. 
 

1.  Да ли извршна власт Општине Фоча има сазнање да се затвара Пословна 
јединица „Апотека Фоча 2“ Фоча? 

 

2.  У Његошевој улици, код Богословског факлутета, има шест – осам плоча 
на тротоару које се помјерају када се преко њих прелази, па је питао да ли ће 
извршна власт Општине Фоча предузети неке мјере против надзорног органа који је 
приликом реконструкције овог тротоара, прије двије године, написао да је тротоар 
квалитетно урађен. 

 

Крсто  Ивановић је поставио два одборничка питања. 
 

1.  Да ли је Општина Фоча дужна да на граничним прелазима постави заставу 
Републике Српске? 
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2. Мјештани из насеља Рјечица истичу да је на релацији старе депоније 
откривен цјевовод од воде, па је апеловао да се то санира. 

 

Душан  Бодирога је поставио три одборничка питања. 
 

1.  Да ли је предсједница Основног суда у Фочи забранила својим радницима 
да се истакне застава Републике Српске за Дан Републике Српске? 

 

2.  Зашто Општина Фоча, ако Буџетом Општине није предвиђен довољан 
износ средстава за чишћење снијега, не одобри додатна средства за чишћење снијег, 
што би се покрило кроз ребаланс Буџета? 

Он је образложио да је ове године зима изузетно блага, снијег је пао само 
једном и није се могао очистити зато што Општина нема довољно средстава за 
његово чишћење на путевима према неким селима.  

Он је од становника из више села добио притужбе у вези са овим питањем, а 
поготово од становника из мјесних заједница: Заваит, Челебићи и Мештревац. 

 

3.  Шта је са закључком који је Скупштина донијела да се, на основу потписа 
одборника, износ који је предвиђен за повећање одборничког паушала усмјери за 
пронаталитетну политику? 

 

Милош  Милић 

Он је, у име грађана из зграде „Плави небодер“, чију иницијативу је поднио 
Жељко Давидовић, питао:  

Каква је антена на објекту „Том“, односно „Конзум“, каква је њена функција 
и да ли је она опасна за грађане? 

 

Драгослав  Станојевић  
Он је апеловао да се приликом израде Програма уређења грађевинског 

земљишта за 2023. годину узме у приоритет подзида код објекта „Линеа“ према 
насељу Обилићево, у дужини од 40 метара, јер на овој релацији пријети велика 
опасност за пјешаке и аутомобиле. 

 

Милорад  Костић је поставио два одборничка питања. 
 

1.  Хоће ли се изузимати дио учионица из школе на Поповом Мосту, помоћни 
објекти у саставу ове школе (спортска сала и кухиња), као и школско двориште за 
игру дјеце и шта инвеститор има намјеру да ради и гради у склопу дворишта ове 
школе, мимо фабрике воде? 

Он је образложио да ово представља допунско питање у односу на 
одборничко питање које је поставио на Осамнаестој редовној сједници, на које није 
добио адекватан одговор. 

 

2.  Шта је намјена и каква судбина чека стари Дјечији вртић, уз који је 
купљена парцела? 

Он је истакао да се увелико прича да ће инвеститор објекта на локацији старе 
аутобуске станице и ту да зида зграду. 

 

Бранка  Драгичевић  
Постоји ли могућност да се поставе сњегобрани на крову зграде Музеја 

„Стара Херцеговина“ и зграде Градског позоришта? 
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Петар  Елез је поставио два одборничка питања. 
 

1.  Да ли може општинско руководство, односно ресор који је надлежан за то 
питање, да разговара са руководством Новог рудника мрког угља „Миљевина“ да би 
се изнашло рјешење за прање саобраћајнице на улазу у Миљевину, од новог 
споменика погинулим борцима па све до сепарације рудника, гдје се камиони товаре 
угљем, јер настаје огромно блато и прашина на тој дионици?  

Он је апеловао да се прање улице врши два пута седмично, понедјељком и 
петком, уз напомену да ће ово питање постављати на свакој сједници Скупштине док 
се оно не ријеши. 

 

2.  У чијој је надлежности и коме припада земљиште стадиона бившег 
Фудбалског клуба „Рудар“ из Миљевине, у мјесту Оцркавље? 

 

 

АД – 15.  Иницијативе  одборника  

 

Нове иницијативе дали су одборници: Милорад Костић, Драгослав 
Станојевић, Милош Милић, Крсто Ивановић, Бранка Драгичевић, Душан Бодирога и 
Татјана Шифорија. 

 

Милорад  Костић је дао двије иницијативе. 
  
1.  Он је  образложио да један Фочак, који живи у иностранству, у овај град 

улаже велики новац и има намјеру да у Фочи отвори сигурну кућу, у приватно-

јавном партнерству са Општином. Ово лице има свој објекат, а у иностранству се 
бавило овим послом и добро познаје сву проблематику. 

Он је сматрао да је породично и свако друго насиље присутно у овом и 
сваком другом граду, па би ова сигурна кућа могла да буде и регионалног карактера. 

 

2.  Он је позвао све одборнике и представнике општинске власти и све 
грађане добре воље да својим финансијским средствима помогну рад Удружења 
слијепих и слабовидих лица Фоча, уплатом средстава на рачун који је отворен код 
НЛБ банке. 

 

Драгослав  Станојевић 

Он је предложио да Начелник Општине Фоча и Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности упуте допис Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске, пошто је у току израда републичког плана 
подстицаја за 2023. годину, да се подстицаји за овчарство повећају са 11 КМ на  
минималних 30 КМ, јер је то став Удружења произвођача оваца и коза Републике 
Српске. 

Он је истакао да обавља дужност члана Управног одбора овог удружења и 
предсједника Удружења пољопривредника општине Фоча.  

Ова ће иницијатива отићи из више општина Републике Српске према 
ресорном министарству, како би се на одређени начин стимулисала ова 
пољопривредна грана.  

За ову грану пољопривреде подстицаји су далеко већи у Федерацији Босне и 
Херцеговине, гдје износи 50 КМ, у Брчко Дистрикту је још већи, а посебно у 
државама у окружењу. 

 

Милош  Милић је дао двије иницијативе. 
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1.  Он је, испред Клуба однорника СНСД-а, предложио да се Општина Фоча и 
њене институције обрате Државној комисији за тражење несталих лица, јер постоји 
незадовољство њеним радом, који је селективан и веома некоректан по питању 
жртава српског народа. 

 

2.  Он је предложио да се Општина Фоча обрати писаним путем свим 
органима власти државе Црне Горе за одобравање услова за изградњу моста на 
граничном прелазу Хум, пошто је то одобрено од Савјета министара Босне и 
Херцеговине и од Владе Црне Горе. 

 

Крсто  Ивановић 

Он је предложио да се у Градској спортској дворани почну истицати постери 
са знаменитим спортским личностима, јер постоји доста неискоришћеног простора. 

 

Бранка  Драгичевић 

Она је предложила да се у Његошевој улици уклоне поломљене гране са 
дрвећа, прије новог снијега, како не би дошло до већег оштећења дрвећа и возила. 

 

Душан  Бодирога је дао двије иницијативе. 
 

1.  Он је предложио да Општинска управа, приликом усвајања Програма 
уређења грађевинског земљишта за 2023. годину, узме у разматрање апел српске 
интелектуалне заједнице и интелектуалне елите, који су потписали, за очување 
културног насљеђа српског народа у Босни и Херцеговини и да се узме у обзир једна 
од препорука да се у Фочи подигне споменик Херцегу Стјепану Вукчићу Косачи, за 
који би најидеалнија локација била порта Храма Светог Саве у Фочи. 

 

2.  Он је апеловао на општинску власт и одборнике Скупштине Општине да  
код значајних обиљежавања, као што је Дан Републике Српске, присуствују у већем 
броју, наводећи примјер да приликом недавног обиљежавања Дана Републике 
Српске скоро да нико није био присутан из општинске власти нити је то обиљежено 
како доликује том дану. 

 

Татјана  Шифорија је дала двије иницијативе. 
 

1.  Она је предложила да се измијене прописи у смислу да се јединици 
локалне сапоуправе омогући овлашћење да може вршити контролу пријављивања 
објеката и непокретности у сврху наплате пореза на непокретности: 

-  да се уведе казнена политика за непријављивање непокретности, 
-  да се захтијева размјена података са Републичком управом за геодетске и 

имовинско-правне послове, траже ажурни катастарски подаци у дигиталној форми, 
увид у базу листова непокретности у електронској форми и увид у базу књиге 
уложених уговора,   

-  да се задужи лице из Општинске управе за систем контроле, тј. да нотар 
приликом склапања уговора упућује власника непокретности на радника Општинске 
управе у сврху увезивања: Катастар – Општина Фоча – Пореска управа РС. 

 

2.  Она је иницирала питање постављања лежећих полицајаца у Улици Петра 
Кочића.  

 

 

АД – 23.  Текућа  питања 
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Предсједник Скупштине, Срђан  Драшковић, је упознао Скупштину са 
дописом дрвопрерађивача општине Фоча у којем се истиче да је на основу закључка 

Скупштине и активности које је у 2022. години спроводио Начелник Општине према 
ресорном минстарству, као и сарадње са руководством ШГ „Маглић“, испоштован 
договор и око 70% дрвне грађе је остало у за дрвопрерађиваче са подручја Општине. 

Међутим, код израде правилника по овом питању, дрвопрерађивачи са 
подручја Општине се нису сложили, тако да Општина остаје при својим закључцима 
и моли Начелника Општине да предузме кораке и активности да се по основу  
закључка Скупштине изађе у сусрет дрвопрерађивачима са подручја Општине. 

Он је свим установама честитао славу Светог Саве, као и тенисеру Новаку 

Ђоковићу освајање десете титуле на Аустралија опену и излазак на прво мјесто 
свјетске листе тенисера, мада је ту било још неких побједа. 

 

 

Сједница Скупштине је завршена у 14.40 часова.  
 

 

 

 

 

  ЗАПИСНИК                  СЕКРЕТАР             ПРЕДСЈЕДНИК 

      ВОДИЛА                         СКУПШТИНЕ                       СКУПШТИНЕ 

Милена  Вуковић        Бранимир  Радовић                   Срђан  Драшковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


