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Предмет:  Одборничка питања са Двадесете редовне сједнице  
                   Скупштине Општине Фоча, од 16. марта 2023. године.- 

 

 

 

На Двадесетој редовној сједници Скупштине Општине Фоча, која је 
одржана у четвртак, 16. марта 2023. године, одборничка  питања су поставили 

одборници: Татјана Шифорија, Милорад Костић, Предраг Кунарац и Бранка 
Драгичевић. 

 

Татјана  Шифорија је поставила пет одборничких питања. 
 

1.  Она је, у име грађана мјесних заједница Ливаде и Лазарево, питала када 
ће се извршити санација дасака на мосту који спаја МЗ Ливаде и МЗ Лазарево? 

Она је образложила да је овај мост реконструисан прије неколико година, 
али је дошло до пропадања и помјерања даски, па је отежано кретање пјешака и 
аутомобила овим мостом. 

 

2.  Она је, у име грађана МЗ Драгочава, питала када Општина Фоча 
планира извршити поправку крова на дому у Драгочави, који је у власништву 
Општине Фоча. 

Она је образложила да је објекат у лошем стању и пријети му урушавање, 

па је неопходна његова санација, јер се у близини налази школа и игралиште. 
 

3.  Она је, у име грађана МЗ Ливаде, питала када ће се ријешити клизиште 
у Улици Цара Душана, на локацији Ливаде, код куће Топаловића и Кулића, гдје 
пут тоне и земља се урушава испод ових кућа? 

Она је образложила да мјештани са овог локалитета (пет кућа) сматрају да 
би се овај проблем ријешио изградњом подзиде, у дужини од 20 метара. 

 

4.  Она је, у име групе грађана из Улице Петра Бојовића, замолила да се 
уреди простор око адвокатске и нотарске канцеларије у овом насељу, пошто је 
уређен простор око објекта Удружења „Трачак наде“.  

 

5.  Она је, у име групе грађана МЗ Душаново, питала: 



Када ће се ријешити проблем отпадних (фекалних) вода у Улици Меше 
Селимовића, у насељу уз Ћехотину, до кружног тока? 

Она је образложила да се из насеља Ћуркуша све отпадне воде слијевају 
поред куће Шаренца на приобални дио и стварају несносан смрад.  

Лица из ресорног одјељења су излазила на терен, али проблем није 
ријешен, па је апеловала да се овај проблем ријеши на начин који не би 
угрожавао становнике ове улице. 

 

Милорад  Костић је поставио два одборничка питања. 
 

1.  Он је истакао да од „Нестро“ пумпе на Горњем Пољу, па према насељу 
Брод, више од 40 кућа нема канализацију, а то је Друга грађевинска зона. 

Он је образложио да грађани имају велики проблем са септичким јамама и  
смрадом који се шири овим насељем. Септичке јаме се исцрпавају најмање два 
пута у току године, што грађани морају да плаћају и то им нико не признаје. 

Он је сугерисао да ПВиК „Извор“ овим грађанима не наплаћује 
исцрпавање септичких јама док се не ријеши питање комуналне мреже у овом 
насељу. 

 

2.  У насељу Ћерезлук, у доњем дијелу, изнад Градског стадиона, тачније 
испод кућа Ковача, гдје пролази пут паралелно са цестом и гдје је ограда од 
Градског стадиона, постоји одрон гдје стоји велика бетонска бандера која је у 
фази отискања и која ће пасти, а око бандере је пут око два метра и све се 
одронило и стало се са завршетком изградње потпорног зида.  

У овом дијелу живи доста породица и користе овај пут, као што су 
породице: Достић, Остојић, Павловић, Јефтовић, Продановић, Лаловац и др. 

Он је апеловао да се уради потпорни зид да би се спријечило отискање  
наведеног пута. 

 

Предраг  Кунарац  
Он је истакао да  се у близини жељезног моста који спаја насеља Ливаде и 

Лазарево налази дјечји вртић који је у лошем стању, јер је оштећена ограда, као и 
реквизити, па је апеловао да се овај проблем ријеши. 

 

Бранка  Драгичевић 
Када ће бити ријешен проблем излијевања канализације у Соколској 

улици? 

Она је образложила да се, након обилних падавина у мјесецу фебруару ове 
године, канализација данима слијевала све до Ватрогасног дома.  

Овај проблем је истицан више пута, а 2022. године је било објашњење да 
је он ушао у програм рјешавања, али исти није ријешен. 

 

 

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  


