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 У програму који сам вам 
представио на прошлим локалним 
изборима, на којима сте ми дали 
подршку, обећао сам вам да ћу 
радити у интересу свих грађана, 
одговорно, поштено и јавно.

Прије двије године, на половини 
мандата, пригодном публикацијом, која вам је била 
доступна, информисао сам вас шта смо од обећаног 
урадили и назначио планиране активности у 
предстојеће двије године.

 Публикација која је пред вама има исту 
намјену: да вас информише о томе шта је актуелна 
власт, на челу са начелником, урадила у мандату од 
2012. до 2016. године.

 Стање у буџету наше општине, када смо 
преузимали власт, било је веома тешко. Буџет је 
био у великој дубиози, оптерећен неплаћеним 
рачунима, судским пресудама, неизмиреним 
обавезама.

 Сарадња са институцијама и Владом 
Републике Српске скоро да и није постојала. 
Општина није имала пројеката нити су биле 
покренуте било какве иницијативе ка рјешавању 
виталних проблема грађана, као што су: 
водоснабдијевање, рјешавање проблема 
канализације и оборинских вода,  топлификација 
града, рјешавање проблема градске депоније...

 Да је тадашња локална власт изоловала 
општину, говоре следећи подаци:
Фоча није имала ни једну аутобуску линију која је 
полазила из нашег града, о градском превозу нико 
није ни размишљо, давно започете инвестиције на 
изградњи студентског дома и адаптацији зграде 
Православног богословског факултета биле су 

обустављене, одобрене концесије на мале 
хидроцентрале нису биле реализоване, визије-како 
даље, није било.
Тај велики терет, који смо затекли, требало је 
изнијети, превазићи  проблеме и тешкоће, 
опоравити се и искорачити напријед.

Успјели смо у томе.

 Општина Фоча данас је стабилна. Буџет се 
остварује планираном динамиком, све буџетске 
обавезе се уредно измирују, исплаћена су сва 
дуговања, све судске пресуде из периода претходне 
власти су измирене, реализовано је више великих 
инвестиција, започела је реализација неколико 
значајних пројеката, повећан је степен социјалне 
осјетљивости.

 Радили смо поштено, одговорно, према 
друштвеним средствима односили смо се 
домаћински, онако како смо вама и обећали.
Тим путем, у интересу свих грађана, општина Фоча 
мора наставити. Због тога је веома важно да на 
предстојећим локалним изборима, на 
најодговорније функције бирамо одговорне, 
поштене кадрове којима ће интерес грађана и 
локалне заједнице бити важнији од страначког и 
личног интереса.

 Фоча не смије дозволити да је неодговорна 
локална власт изолује и удаљи од институција и 
Владе Републике Српске, јер је изолација најгоре 
што се једноје локалној заједници може догодити.
Избори нису само грађанска дужност-избори су и 
опредељење за будућност.

Поштовани грађани, хвала вам за подршку и 
повјерење!

НАЧЕЛНИК ОПШТИНE
Радисав Машић

ПОШТОВАНИ ГРАЂАНИ



Зграда општине

Панорама Фоче
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БУЏЕТ НА КРАЈУ 2012. ГОДИНЕ



Храм Светог Саве
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ШТА СМО УРАДИЛИ?



Дјечије обданиште "Чика Јова Змај"

Додјела студентских стипендија Просторије УГ "Трачак наде"
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СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА



Борачка зграда Г. Поље

Борачка зграда Лазарево

Кућа за повратнике - кључ у руке
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 У извјештајном периоду, посредством 
Министарства рада и борачко инвалидске заштите 
и општине Фоча, стамбнео је ријешено 56 породица 
из категорије погинулих бораца и ратних војних 
инвалида.

 За стамбено збрињавање тих категорија 
изграђене су двије стамбне зграде: 
- у Карађорђевој улици зграда са 12 станова,
- у Лазареву зграда са 10 стамбених јединица. 
- Неповратна новчана средства добило је 29 
породица, а општина је стамбено збринула још пет 
породица.

     Дјецу погинулих бораца са високом школском 
спремом укључили смо у програм стицања 
приправничког стажа, што ћемо чинити и у 
наредном периоду.

 Посредством Завода за запошљавање 
посао је добило 28 лица из категорије породица 
погинулих бораца.

 Борачкој организацији, као и Организацији 
породица погинулих бораца, уредно су измирене 
све обавезе планиране буџетом.

 Наша стална брига биле су и породице из 
категорије расељеног и повратничког 
становништва. То се, прије свега, односило на 
обнову стамбеног фонда и инфраструктуре, у чему је 
остварена добра сарадња са ресорним 
министарствима на нивоу РС, БиХ и ФБиХ.

 У периоду од 2012-2015. године за 
поменуте категорије изграђена су и обновљена 82 
стамбена објекта, а за те намјене издвојено је 
2.830.000 КМ.

 За обнову електро мреже у сеоским 
подручјима Кремин, Шуљци, Мађари, Течићи, 
Уљине, Сусјешно, Хранковићи, Првичине издвојено 
је више од 242.000 КМ а потписан је уговор о 
наставку радова вриједан 110.000 КМ, који ће бити 
реализован у овој години.

 На подручју општине Фоча прикључке на 
електро мрежу до сада је добило 1.150 обновљених 
стамбених објеката, а електричну енергију још 
увијек нема 145 обновљених кућа.

БОРАЧКЕ КАТЕГОРИЈЕ И РАСЕЉЕНИ



Војни магацини - пословна зона Ливаде

Индустријска зона Брод

МХЦ Говза - у изградњи

Енергана на Броду
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 Влада Републике Српске је у власништво 
општине Фоча пренијела бивше војне објекте 
„Ливаде“ и недовршену енергану „Маглића“ на 
Броду, чиме је имовина општине значајно увећана. 
 
 На простору бивших војних објеката 
општина ће формирати „Пословну зону Ливаде“ у 
којој ће инвеститори, под најповољнијим условима, 
моћи да инвестирају у пословне објетке и погоне 
који ће омогућити отварње нових радних мјеста.

 У циљу активирања објеката недовршене 
Енергане на Броду, општина је са фирмом из Чешке 
Републике формирала заједничко предузеће које ће 
се бавити производњом електричне енергије и 
топлотне енергије. Из тог објекта обезбиједиће се 
топлификација града. 

 У индустријкој зони Брод урађена је 
парцелација што је власницима омогућило да 
ефикасније располажу својом имовином и да, у 
складу са својим плановима, инвестирају у нове 
погоне.

 На ријеци Говзи завршенa је изградња мале 
хидроелектране снаге 4,9 МW. Инвестиција је 

вриједна око 12 милиона КМ, а општина ће, по 
основу концесија за произведну електричну 
енергију, годишње добијати око 100.000 КМ.

 Истраживачки радови налазишта руде 
бакра, олова и цинка на подручју МЗ Челебићи 
улазе у завршну фазу. До сада је у те послове 
уложено око 4 милиона КМ. Резултати анализе 
узорака опредијелиће даље активности и начин 
експлоатације руде.

 Стварања услова за што повољнији 
привредни амбијент, омогућиће нова улагања а 
тиме и отварање нових радних мјеста. 
Буџетским средствима општина подстиче 
запошљавање и за те намјене је у извјештајном 
периоду издвојено  320.000 КМ. Подстицајним 
средствима и посредством Завода за 
запошљавање, обезбијеђено је 125 нових радних 
мјеста.

Подршку новом запошљавању дајемо и кроз 
подршку пројектима које реализују општинске 
установе, удружења и организације.

ПРИВРЕДА



Сточна пијаца

Подјела садница малина

Додјела система за наводњавање Додјела механизације повратницима
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 У организовани откуп млијека, укључено је 
30 пољопривредника. Изградили смо регионалну 
станицу–сабирни центар за млијеко а 7 лактофриза 
распоређено је  по мјесним подручјима општине. 
Годишње се откупи више од 100.000 литара 
млијека. Подстицаје за млијеко дају и општина и 
Министарство.

 Подстицаје за набавку музних грла, 
механизације и нове засаде воћа из општинског 
буџета сваке године добија око 70 
пољопривредника. Толики број пољопривредника 
добије  подстицаје и од Министарства 
пољопривреде.

 Уз подршку УНДП-а пољопривредницима 
на подручју наше општине обезбијеђено је више од 
100 пластеника са системом за наводњавање 
укупне вриједности око 600.000 КМ. Оформирали 
смо Земљорадничку задругу која је добила 

хладњачу капацитета 20 тона, а 12 чланова Задруге 
добило је саднице малине са пратећим системом за 
наводњавање. Више пољопривредника добило је 
механизацију за обраду земље, машине за прераду 
воћа, водену пумпу на соларну енергију, и друге 
видове помоћи у вриједности од 200.000 КМ.

 Средствима ресорног министарства 
изграђена је  савремена сточна пијаца за коју је 
обезбијеђено 180.000 КМ.

 Кроз пројекат „Рука руци“ који је проведен у 
сарадњи са Удружењем за помоћ и развој, 
реализовано је више значајних активности, међу 
којима су испорука сјеменског материјала за хељду 
и пшеницу (33 корисника), набавка грантовских 
сетова за воћарство, пастеризацију и друга опрема, 
одржано неколико едукативних семинара о 
воћарству, здравим усјевима и производњи 
житарица, те организована изложба здраве хране.

ПОЉОПРИВРЕДА



Туристички инфо центар

Дани боровница

Рафтинг на Тари
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 Носиоци те привредне дјелатности су НП 
„Сутјеска“, затим рафтинг ријеком Таром и културно 
– историјско наслијеђе као саставни дио туристичке 
понуде. У циљу валоризације природних ријеткости 
и културно-историјских споменика, организовано је 
вишe манифестација промотивног карактера, као 
што су „Дани боровнице“, „Гастро фест“, избор 
најљепше уређених дворишта и балкона, сајам 
креативаца, а богата туристичка понуда Фочe 
представљена је на сајмовима и другим 
манифестацијама туристичког карактера.
Општина Фоча је у протеклом периоду остварила 
значајан пораст ноћења, што се види из сљедећег 
прегледа.

У циљу популаризације туристичке понуде у центру 
града отворен је Инфо – центар са интерактивним 
излогом, у Шантићевој улици постављена је 
туристичка мапа града, а на раскрсницама је 
постављена нова туристичка сигнализација. 
Промоцији туристичке понуде доприноси рад Инфо 
– центра Националног парка на Тјентишту и Инфо – 
центра на Броду.
 Ресорно министарство Владе Републике 
Српске је за развој туризма на подручју општине 
Фоча, кроз подршку пројектима које су 
реализовали НП „Сутјеска“, Туристичка 
организација, Општина и други субјекти који се 
баве туризмом, у извјештајном периоду издвојило 
235.000 КМ.

 У оквиру ИПА програма прекограничне 
сарадње са Црном Горoм, реализован је пројекат 
„Одрживи прекогранични развој општина Фоча и 
Плужине“. Вриједност овог пројекат, у општини 
Фоча, је 343.577 КМ од чега је учешће општине 
67.000 КМ. Значај овог пројекта је за обје општине 
вишеструк, како са становишта заштите и очувања 
природе, набавци одговарајуће туристичко – 
комуналне опреме, тако и у едукацији младих о 
значају очувања здраве еколошке животне 
средине. Урађена је стручна студија „Стратегија 
интегрисаног руралног развоја општина Фоча и 
Плужине 2015-2024“, а на терену је изведено 
неколико акција  чишћења обала и корита ријека 
Таре и Дрине, очишћени су паркови и зелене 
површине, уклоњено је више дивљих депонија 
смећа.

Поред тога у оквиру пројеката набављено је:
15 контејнера, 40 корпи за смеће, 7 парковских 
клупа на Градском тргу, 23 парковске клупе које су 
постављене у парковим, у двориштима школа и 
другим мјестима у граду, 2 рафтинг чамца са 
комплетном опремом за 20 особа  (неопренска 
одијела, чизме, сигурносне кациге, прслуци, весла, 
спасилачки конопац), засађено је 110 садница 
парковског дрвећа (округласти јасен), уређен и 
опремљен пословни простор Инфо-центра са 
интерактивним излогом, урађени пропагандни и 
промотивни материјали, набављена опрема, урађен 
веб-сајт пројекта, двије општине су заједнички 
учествовале на више сајмова туризма у Србији, 
Црној Гори и Републици Српској.

 У циљу унапређења рафтинг-туризма 
изградићемо макадамски пут десном обалом ријека 
Таре до Брштеновице, а значајнија улагања у 
инфраструктуру НП „Сутјеска“ очекујемо у овој и 
наредној години. 
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Дјечији вртић - нови мобилијар Почела обнова Алаџа џамије

Нова возила за Ватрогасну јединицу и предузеће "Извор"
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Медицински факултет

Студентски дом
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Изградња примарног цјевовода
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Проширење пута Фоча - Шћепан поље

Уклањање рушевина у граду
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ИНВЕСТИЦИЈЕ И ИНФРАСТРУКТУРА



Његошева улица - нови асфалт

Светосавска улица - нови асфалт

Мост у центру града - нови асфалт

Карађорђева улица - нови асфалт
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Санирано клизиште у Јамаковини

Музеј - промјена крова и фасаде
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ОК Фест на Тјентишту

КУД Фоча - фолклорни ансамбл

Градско народно позориште Изложба слика
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 КУЛТУРА 

 

Посебно важан сегмент живота у нашој општини су 
млади, култура и спорт. Фоча је град са два 
факултета, што тој области друштвеног живота даје 
нови карактер.

 Носиоци културе, као спортске 
организације, дужни су да организују 
манифестације ширег значаја и да динамику и 
садржај тих програма усклађују са интересовањем, 
како младих тако и свих грађана. Општина такве 
програмске садржаје подржава и подстиче.

 Подржавамо и све пројекте са којима 
установе културе конкуришу за додатна средства.
Од традиционалних културних манифестација 
профилисале су се: „Јануарски дани духовности и 
културе“ и „Мајски дани културе“, а већ трећу 
годину за редом организује се музичка 
манифестација „ОК-фест“ на Тјентишту, која у три 
дана трајања, окупља неколико хиљада младих.

 Квалитетом и динамиком културно-
умјетничких и забавних садржаја, који се 
организују у нашој општини грађани могу бити 
задовољни јер су им на располагању позоришне 
представе, изложбе, књижевне манифестације, 
промоције књига и други забавни и камерни 
садржаји.

 Посебан допринос културно-забавном 
животу даје културно-умјетнички аматеризам  који 
његује фолклор, изворну народну пјесму, обичаје и 
традицију.

 Свим установама културе, организацијама и 
удружењима општина даје подршку и у буџету 
планира средства за њихове програмске 
активности. Финансијску и другу подршку у 
издавачкој дјелатности, било да је ријеч о 
монографијама, публикацијама или другим 
ауторским текстовима.
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ОШ Свети Сава - реновирана фискултурна сала ОК Маглић - премијер лига БиХ

Фудбал френдс

СТК Перућица КК Сутјеска

Фудбал френдс
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 СПОРТ

 

 За развој спорта, у извјештајном периоду, 
из буџета је издвојено око 1.600.000КМ. Средства 
се распоређују за активности 11 спортских клубова 
и за одржавање традиционалних спортских 
манифестација. Развоју физичке културе такође се 
поклања посебна пажња. Наставу физичког 
васпитања ученици Средњошколског центра, већ 
четврту годину, обављају у спортској дворани.
 
 У развоју спорта руководимо се принципом 
да спорт припада младима наше општине и ту 
политику су досљедно поштовали сви спортски 
клубови који су остварили значајне спортске 
резултате. ОК „Маглић“ (м) се пласирао у Премијер 
лигу БиХ, одбојкашице су међу најбољим у 
Републичкој лиги, кошаркаши такође су међу 
најбољим и на другом мјесту у Републичкој лиги , 
СТК „Перућица“ се успјешно такмичи у Премијер 
лиги БиХ, а јуниорка тог клуба Снежана Марковић 

изборила је мјесто у сениорској екипи БиХ. ФК 
„Сутјеска“ се такмичи у Првој лиги Републике 
Српске.

 У Фочи се одржава више традиционалних 
спортских манифестација меморијалног и 
манифестационог карактера, одржано је првенство 
БиХ у кик-боксу, наши спортисти учествују на МОСИ 
играма и другим манифестацијама.

 Међународни омладински фудбалски 
турнир „Football friends“ је, захваљујући доброј 
организацији, квалитету и значају који има, у 2016. 
години уврштен међу спортске манифестације од 
посебног значаја за Републику Српску. Ово 
признање је, у исто вријеме, и обавеза више 
организатору да сваки нови турнир организује на 
вишем нивоу.  
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Мост на Дрини у Доњем пољу
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ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2016. ГОДИНИ

 
- Завршетак прве фазе водовода и израда 
пројектне документације за другу фазу – 
секундарна мрежа и канализација.
- Опремање и усељење Студентског дома и 
Православног богословског факултета.
- Изградња жељезног моста на ријеци Дрини у 
Доњем Пољу.
- Изградња 35 кућа по систему „кључ у руке“ за 
породице расељених  и повратнике.
- Изградња стамбене зграде са 20 станова за 
социјалне категорије.
- Изградња стамбене зграде са 15 станова за 
распуштање колективног центра.
- Обнова столарије и фасаде на згради Музеја.
- Изградња пута десном обалом ријеке Таре.
- Уградња лед-расвјете за високу расвјету у граду.
- Пројекат енергетске ефикасности на објектима 
универзитетске Болнице.
- Набавка савременог ватрогасног возила.
- Асфалтирање и модернизација градских улица и 
тротоара.
- Реконструкција тротоара и улице Краља Петра у 
центру града.

- Уређење паркинг простора код зграде Станице 
полиције.
- Уређење простора и паркинга на десној страни 
главне улице.
- Санација и асфалтирање локалних и 
некатегорисаних путева.
- Израда пројектне документације за нове пројекте 
и дргу фазу пројекта „Водовод и канализација“. 
- Почиње са радом МХЦ Говза БГ-1-Јелеч.
- На Челебићима ће бити окончано истраживање 
налазишта руде бакра, олова и цинка.
- Почеће припремни радови на изградњи енергане 
на Броду.
- Почеће радови на изградњи нове ХЦ на Говзи и 
МХЦ на Крупици.
- Електричну енергију добиће села: Лубуре, 
Равнице, Замрштен, Пржине, Жилићи, Оборци.
- Биће урађена пројектна документација за нову 
трасу магистралног пута Брод на Дрини-Шћепан 
Поље.

За ове инвестиције биће уложено више од 15 
милиона КМ, а средстава су, највећим дијелом, 
обезбијеђена из других извора.
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Зграда на Бараковцу

Болница - пројекат енергетске ефикасности
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Ово су најзначајније активности које је локална 
власт у Фочи провела у свом четворогодишњем 
мандату. Нисмо истицали све друге, такође, 
значајне пројекте и програме које су реализовале 
општинске установе и удружења, а које је локална 
власт финансијски подржала.
Из наведених података јасно се види да је актуелна 
локална власт у потпуности испунила своја 
предизборна обећања.
Буџет општине је стабилизован, средства се троше 
намјенски, одговорно и јавно, успостављена је 
веома добра сарадња са Владом и институцијама 
Републике Српске, као и ресорним министарствима 
на нивоу БиХ, реализовано је, или је у току 
реализација, више значајних, за општину 
стратешких пројеката.
То се, прије свега, односи на пројекат 
„Реконструкција водовода и канализације“, чија ће 
прва фаза бити завршена у овој години и треба 
обезбиједити све услове за наставак тог пројекта, 
чијом реализацијом ће град и приградска насеља, 
као и насеља Миљевина и Драгочава, трајно 
обезбиједити уредно снабдијевање здравом водом 
за пиће и ријешити проблем канализације  и 
оборинских вода.
Ту су и пројекти изградње малих и мини 
хидроцентрала, затим пројекат топлификације 
града, пројекат експлоатације руде бакра, олова и 
цинка на Челебићима, пројекти везани за јачање 
капацитета високошколских установа и 
Универзитетске болнице, пројекти обнове 
инфраструктуре у НП „Сутјеска“.
Локална власт је покренула иницијативу за 
обезбјеђење локације за градску депонију.

Пројекти у поступку

У оквиру III позива за достављање приједлога 
пројеката у оквиру Прекограничног програма 
Србија – Босна и Херцеговина кроз Инструмент за 
предприступну помоћ ИПА (алокација средстава за 
2012. и 2013.), општина Фоча је аплицирала сa 
пројектом под називом „WАРН НЕТ“. Апликанти на 
овом пројекту су Општина Фоча (БиХ) као водећи 
апликант и Аеродром Поникве (Република Србија). 
Пројекат се односи на јачање људских и техничких 
капацитета одговорних институција и локалних 
заједница на територији златиборског и горње -  
дринског региона и стварање подршке за 
превентивно и ургентно дјеловање у условима 
природних непогода, односно поплава, као и 
успостављање регионалног центра за спашавање и 
обуку. Трајање пројекта је 24 мјесеца. Укупна 
вриједност пројекта износи 1.473.552,76  еура. 
Општина Фоча је обавјештена да је ушла у 
процедуру  и успјешно прошла први круг.
Општини Фоча одобрен је пројекат  “Локални 
интегрисани развој“ код УНДП-а, што значи да је 
наша локална самоуправа изабрана као партнерска 
јединица у имплементацији овог пројекта. Пројекат 
има за циљ пружање подршке локалним 
јединицама самоуправе у изради локалних 
развојних стратегија, јачању капацитета за 
управљање развојем, успостављању и  јачању 
партнерства јавног, приватног и невладиног 
сектора.

Постигнути резултати, започети и договорени 
пројекти обавезују локалну власт да реализује 
наведене пројекте, јер је то у интересу свих грађана 
општине Фоча.
Наведене чињенице јасно говоре: актуелна локална 
власт је у потпуности испунила своја предизборна 
обећања.

Фоча, мај 2016. године.
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Национални парк Сутјеска

Градски трг

34



Споменик погинулим борцима и цивилима 
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