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На Двадесетој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је одржана 

16. марта 2023. године, у оквиру предвиђене тачке дневног реда: Иницијативе 
одборника, нове иницијативе дали су одборници: Мирослав Авдаловић, Милорад 
Костић, Милош Милић, Никола Вуковић, Душан Бодирога  и Бранка Драгичевић.  

 

Мирослав  Авдаловић је дао двије иницијативе.  

 

1.  Он је предложио да се Спортска дворана у Фочи и пјешачки мост у Доњем 
Пољу назову по покојном начелнику Општине Фоча здравку Крсмановићу:  

-  Спортска дворана „Здравко Крсмановић“,  

-  Мост Здравка Крсмановића. 
 

2.  Он је предложио да: 
-  дио или цијела Студентска улица носи назив: „Улица академика Борише 

Старовића“,  

-  шеталиште које прати Студентску улицу носи назив: „Шеталиште 
професорице Олге Благојевић“. 

 

Милорад  Костић је дао двије иницијативе. 
 

1.  Он је предложио да Начелник Општине Фоча назове организатора „ОК 
Феста“ и затражи да грађани општине Фоча за ову манифестацију, уз личну карту, 
плаћају 50% од цијене улазнице, што организатору не значи ништа. 

 

2.  Он је апелаовао на одборнике Скупштине и грађане општине Фоча да, у 

складу са својим могућностима, финансијски помогну Међуопштинско удружење 
слијепих и слабовидих лица Фоча. 

 

Милош  Милић  

Он је дао иницијативу да се Општина Фоча обрати надлежним институцијама 
Босне и Херцеговине и затражи да се цјелокупна војна имовина која се налази у 
Филиповићима преда на управљање и коришћење Општини Фоча. 

 



Никола  Вуковић  

Он је сматрао да је сазрело вријеме да једна од улица у центру града носи  
назив: „Улица Фочанске бригаде“. 

 

Душан  Бодирога је дао двије иницијативе. 
 

1.  Он је предложио да се мост у центру града, код зграде Општине Фоча, 

назове по Фочанској бригади, што би било много значајније него да било која улица 

у граду носи назив: „Фочанска бригада“. 

 

2.  Он је предложио да се промијени Дан Општине Фоча.  
Он је предложио да се као Дан Општине одреди 6. новембар, јер је 6. 11. 1918. 

године ослобођена општина Фоча и постала слободна, послије 450 година окупације, 

када је Друга армија српске војске ушла у Фочу.  

За Дан Општине Фоча може да се одреди и 5. децембар, јер је 5. 12. 1918. 

године фочански срез донио одлуку да се припоји Краљевини Србији. 
Он је сматрао да за Општину Фоча нема значајних датума од наведена два 

датума, јер 9. мај, који се слави као Дан Општине, није специфично везан за 
Општину Фоча. 

 

Бранка  Драгичевић  
Она је предложила да се постави неколико канти за отпатке у кварту између 

зграде „Лепа Брена“ и нових зграда, гдје се игра велики број дјеце.  
Она је замолила све присутне на овој сједници Скупштине да 19. марта 2023. 

године дођу у Градско позориште на манифестацију коју организује Међуопштинско 
удружење слијепих и слабовидих лица Фоча и куповином карте помогну ово 
удружење и манифестацију коју организује. 

 

Драгослав  Станојевић  

Он је, уз захвалност, подржао иницијативу одборника Мирослава Авдаловића 

да Спортска дворана и мост у Доњем Пољу носе назив по покојном Здравку 
Крсмановићу. 

Он је истакао да већ неколико година траје иницијатива да Спортска дворана 

носи назив по покојном Здравку Крсмановићу.  
 

 

 

 

 

Достављено:                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК  
1.  Начелник Општине Фоча,                                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ                                                          
2.  Замјеник Начелника Општине,                                              Срђан Драшковић 

3.  Начелници одјељења Општинске управе 5х,                                 
4.  За евиденцију,                                                                                   
5.  Архив.  

 

 

 

 

 


