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Предмет: Одговори на  одборничка питања 

   

 

Достављамо одговоре на одборничка питања постављена на Деветнаестој  
редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је одржана 30.  Јануара  2023. 

године. 
 

 

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“? 

 

 Одговор: Одјељење за просторно уређење, стамбено- комуналне послове 

 

Одлуком о јавном водоводу и јавној канализацији дефинисано је да станари, 
власници објеката одржавају први шахт до објекта, а све остале надлежно предузеће, 
па у складу са тим ће се приступити рјешавању насталих проблема. 

У наредном периоду није планирана санација наведене улице која захтјева 
већа финансијска средства, али у оквиру санације градских саобраћајница извршиће 
се поправка и ове улице. 
 

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.  
 

 Одговор: ПВиК „ИЗВОР“ а.д. Фоча 

 

Што се тиче проблема у насељу Обилићево овлашћена лица предузећа Извор су 
обишла наведену локацију и констатовала да се ради о подземним водама и да би 
проблем требало ријешити на начин да се изгради сливна решетка, а ухваћена вода 



да се спроведе у оближњи поток. Наведени проблем ће бити ријешен у наредном 
периоду. 
 

 

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? 

 

Одговор: Начелник општине 

 

Извршна власт општине Фоча је упозната са престанком рада Апотеке „Фоча 
2“ у Доњем Пољу у Фочи. 

Директор апотеке нас је упознао да је евидентан тренд пада прихода, а благи 
пораст негативног резултата пословања. У посматраном периоду (2020.- 2022. год.) 
је био мањак прихода на расходима. Апотека је по основу нето закупа издвајала на 
годишњем нивоу 5.400,00КМ закуподавцу, некима од садашњих и бившим 
радницима  Апотеке који су власници простора у коме се одвијала дјелатност. За 
престанак рада Апотеке „Фоча 2“ у Доњем Пољу није био пресудан негативан 
финансијски резултат већ и бројно стање запослених стручних радника. Тренутно је 
у Апотеци запослено 8 радника, у прошлој години је радни однос раскинуло 3 
радника (један фармацут и два техничара). 

Апотека нема кадровске услове за распоред стручних радника у складу са 
Законом да би Апотека „Фоча 2“ у Доњем Пољу била у функцији. Цијенећи 
свеукупну финансијску способност пословног субјекта, руководство апотеке је 
престало обављати дјелатност у Апотеци „Фоча 2“ у Доњем Пољу. 
 

 

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. 
 

Одговор: Одјељење за просторно уређење, стамбено- комуналне послове 

 

Реконструкција тротоара у Његошевој улици  је површина која је предвиђена 
за пјешаке, а не за тешки саобраћај. С обзиром да се реконструкција тротоара радила 
у вријеме када је кренула сезона гријања, бетонске плоче које су уграђене у пијесак 
нису адекватне за камионе пуне угља за потребе гријања Богословског факултета, 
тако да је брзо и дошло до оштећења истих. Када технички и временски услови буду 
дозвољавали, санација поменутих плоча ће се извршити са додатним ојачањем 
подлоге на дијелу тротоара гдје се врши достава угља. 

 

 

Крсто  Ивановић је поставио два одборничка питања. 
 

1.  Да ли је Општина Фоча дужна да на граничним прелазима постави заставу 
Републике Српске? 

 

Одговор: Одјељење за општу управу  
 



Општина Фоча није надлежна за постављање застава на граничним 
прелазима. 

 

2. Мјештани из насеља Рјечица истичу да је на релацији старе депоније 
откривен цјевовод од воде, па је апеловао да се то санира. 
 

 Одговор: ПВиК „ИЗВОР“ а.д. Фоча и Одјељење за просторно уређење, 
стамбено- комуналне послове 

 

На локацији старе депоније у насељу Рјечица предузеће Извор нема 
водоводне мреже која је у надлежности предузећа Извор, али ћемо у наредном 
периоду, чим временски услови дозволе, приступиће се рјешавању насталог 
проблема. 

 

 

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? 

 

Одговор: Начелник општине  

 

 До припремања овог материјала, од Основног суда у Фочи нисмо добили 
тражени одговор, а благовремено је упућено одборничко питање. 

 

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. 

 

Одговор:  Одјељење за просторно уређење, стамбено- комуналне послове 

 

Уговором о извођењу радова на зимском одржавању градских улица, 
тротоара и паркинг простора , локалних и некатегорисаних путева и путева који се 
одржавају по потреби на подручју општине Фоча у 2023/24. години у оквиру ЛОТ-а 
5 дефинисани су следећи путеви:   

-Борје-Мештревац-граница са Црном Гором               
-Пут од регионалног пута Р 457-Вучетића гробље-Челебићи-Јечмишта 

-Пут од регионалног пута Р457-Ријека-црква-(1 км) и Доња Ријека ( 1,5 км) 
-Пут од регионалног пута Р 457-Заваит-Златни Бор и крак према мјесном 

гробљу 

и остали некатегорисани путеви за које се укаже потреба у МЗ Мештревац, 
МЗ Челебући и МЗ Заваит . 

             Планирана новчана средства за ЛОТ 5 су 15.000,00 КМ без ПДВ-а.  

У периоду од 24.01.- 04.03.2023. године  три пута је чишћен снијег на 
локалном  путу Борје Мештревац, граница са Црном Гором и Мештревац-Дулин 
бријег.                                                   

У МЗ Челебићи је такође чишћен снијег два пута  на локалном путу Вучетића 
гробље-Челебићи -Јечмиште , према Ријеци и Цркви , на некатегорисаним путевима 



за које се указала потреба према селу Хоћево, Веленићи, Куново, Крна Јела , Бор, 
Суво Поље,  

У МЗ Заваит чишћен је снијег на локалном путу Заваит-Златни Бор, и 
некатегорисани путеви за које се указала потреба, према селу  Руда Главица, два 
правца према Фалишима, Пода и Грдијевићи.Ове активности су се реализовале у 
договору са предсједницима МЗ-а . 

  

 

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? 

 

Одговор: Одјељење за финансије 

 

Закључак Скупштине Општине Фоча је реализован. 
  

 

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? 

 

Одговор:  Одјељење за просторно уређење, стамбено- комуналне послове 

 

ЈП Хрватске телекомуникације д.д. Мостар од стране Одјељења за просторно 
уређење, стамбено комуналне послове издато је рјешење – грађевинска дозвола за 
постављање базне странице мобилне телефоније привременог карактера на 
пословном објекту „Том“ у Фочи под бројем: 06-360-13/15 од 07.09.2015. године. 

Употребна дозвола за овај објекат од стране овог органа као надлежног, није 
издата, што значи да објекат није могао бити стављен у функцију.  

Дакле, антене су везане за мобилну телефонију, а колико су опасне за грађане 
је у надлежности других органа. 

 

 

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. 

 

Одговор: Одјељење за просторно уређење, стамбено- комуналне послове 

 

За извођење предметних радова потписан је Уговор са одабраним Извођачем 
радова и чим временски услови дозволе кренуће се у реализацију истог. 

 

 

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. 

 

Одговор: Начелник општине 

 

Према Стручном мишљењу и урбанистичко – техничким условима за 
формирање грађевинских парцела за Основну школу и фабрику воде, на дијелу 
земљишта означеног као к.ч. број: 32 и 33, к.о. Тођевац, на територији Општине 
Фоча, које је урађено од стране „Пројект“ а.д. Бања Лука у децембру 2022. године, 
објекат ОШ на Поповом мосту заједно са фискултурном салом и двориштем има 
своју парцелу. Овим документом објекат  кухиње је предвиђен за уклањање, обзиром 
да је исти дотрајао и да се није користио већ дужи временски период. Простор 
некадашњег школског дворишта је планиран за изгрдању објеката фабрике. 

 

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. 

 

Одговор: Одјељење за просторно уређење, стамбено- комуналне послове 

 

Општина Фоча ће објекат старог дјечијег вртића искористити на 
најцелисходнији начин. 

Код овог Одјељења, као надлежног, није поднесен Захтјев ни од једног лица 
који би се односио на изградњу објекта на овој локацији. 

 

 

Бранка  Драгичевић  
 

Постоји ли могућност да се поставе сњегобрани на крову зграде Музеја 
„Стара Херцеговина“ и зграде Градског позоришта? 

 

  Одговор: Одјељење за просторно уређење, стамбено- комуналне послове 

 

  Могућност да се поставе сњегобрани на крову зграде Музеја „Стара 
Херцеговина“ и зграде Градског Позоришта постоји, а да ли ће бити и постављени у 
овој години зависи од финансијских средстава. 
 

 

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. 

 



 

 

Одговор: Одјељење за просторно уређење, стамбено- комуналне послове 

 

 Општина Фоча, тачније Одјељење је обавило усмени разговор са 
представником Новог рудника мрког угља „Миљевина“, а биће упућен  и писмени 
захтјев за изјашњење по овом питању.  

Након добијеног одговара од стране рудника исти ће Вам бити достављен 

 

2.  У чијој је надлежности и коме припада земљиште стадиона бившег 
Фудбалског клуба „Рудар“ из Миљевине, у мјесту Оцркавље дарних рупа 
предвиђених Програмом на дионици пута Ливаде- Горње Орахово. 
 

Одговор: Одјељење за просторно уређење, стамбено- комуналне послове 

 

 Земљиште стадиона бившег фудбалског клуба „Рудар“ из Миљевине које се 
налази на парцели означеној као к.ч. 607 К.О. Миљевина, према евиденцији катастра 
се налази у власништву РМУ „Миљевина“ АД у стечају са удјелом у власништву 1/1. 
 

 

 

Достављено:                                                                                       

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

 

 

 

 

 


