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На основу члана 59. став 1. и члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 63. став 1. тачка 
15) и члана 93. став 3. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, 
број 8/17), Начелник Општине Фоча   д о н о с и  
 
 
 
 
 

П Р О Г Р А М  
РАДА  НАЧЕЛНИКА  ОПШТИНЕ  ФОЧА  

У  2020.  ГОДИНИ  
  
  
  
  
  

Увод  
 
Основне претпоставке за добар рад Начелника Општине и извршне власти су: 

стабилан Буџет и добар и одговоран рад локалне Скупштине Општине. 
На тим основама Начелник Општине и извршна власт ће градити одговоран 

однос према друштвеним добрима, инвестирати у капиталне пројекте који доприносе 
развоју локалне заједнице, радити јавно у интересу грађана. 

У постизању тих циљева, Начелник Општине мора имати добру сарадњу са 
вишим органима власти и мора успоставити такве односе који ће омогућити учешће 
Општине у међународним, прекограничним и другим пројектима од општег 
интереса. 

Искуства и резултати из претходних година добра су основа за нове развојне 
искораке. 

Усвојени Буџет Општине Фоча за 2020. годину је финансијски оквир у коме 
ће се реализовати Програм рада Начелника, уз додатна средства која треба 
обезбиједити из других извора. 

У складу са праксом рада Начелника, која се у протеклим годинама 
потврдила добрим примјерима, очекивати је да ће и у 2020. години све велике 
инвестиције и пројекти бити финансирани из других, додатних извора. 

Окосница рада Начелника и извршне власти у овој години биће усмјерена у 
сљедеће активности. 

 
 
а)  Буџет,  инвестиције 
 
За успјешну реализацију Програма и свих активности извршне власти и 

Начелника Општине, основни предуслови су: стабилни планирани приходи у 
Буџету, одговорна расподјела прихода, законитост у раду, подршка Скупштине 
Општине, обезбјеђење додатних средстава за веће инвестиције, учешће у пројектима. 

Поштујући принципе такве политике у 2020. години, реализоваћемо сљедеће 
пројекте. 

 
-  Водовод II:  
Завршићемо другу фазу реконструкције градског водовода. У тој фази је 

замјена више од 20 километара градске водоводне мреже и уградња нових кућних 
бројила. 



 
 

Након изградње примарног цјевовода, коју смо завршили прије три године, 
замјена секундарне мреже ће обезбиједити сигурно и уредно снабдијевање грађана 
здравом водом за пиће.  

Сигурно снабдијевање водом, овом инвестицијом обезбијеђена је и за 
Универзитетску болницу, Медицински факултет и Мјесну заједницу Јошаница. 

Инвестиција је обухватила и реконструкцију изворишта Крупица, како би 
грађанима мјесних заједница Миљевина и Јелеч обезбиједили уредно снабдијевање 
водом за пиће. 

Овом фазом реконструкције секундарне мреже није обухваћена 
реконструкција секундарне мреже у Миљевини, као ни изградња цјевовода за мјесна 
подручја Драгочава и Кута, што је приоритет и те инвестиције треба уврстити у 
наредну фазу, којом  ће бити обухваћена изградња канализационе мреже и колектора 
за пречишћавање отпадних вода.ж 

 
-  Реконструкција Универзитетске болнице:  
Пројекат енергетске ефикасности Болнице, у оквиру кога је рађена замјена 

фасаде, прозора, врата, крова и централног гријања је обезбиједио боље услове рада 
у тој здравственој установи, а друга фаза, која ће бити завршена у овој години, 
додатно ће их побољшати.  

Поред изградње ангио сале, Одјељења за онкологију и реконструкције других 
просторија и одјељења, том фазом је предвиђена набавка нове опреме, као и 
адаптација и опремање Амбулантне службе. Тиме ће се повећати број процедура и 
подићи ниво здравствене заштите, што је у интересу пацијената и запослених. 

 
-  Дјечије обданиште:  
Нови објекат Дјечијег обданишта, који ће бити изграђен у овој години, 

обезбиједиће боравак више од 200 дјеце у простору изграђеном по свим 
стандардима. Боравак у Обданишту на тај начин биће обазбијеђен и дјеци која су, 
због скученог простора садашњег Обданишта, на чекању. 

Нови услови рада омогућиће запосленима да додатно развијају свој васпитни, 
забавни и креативни рада са дјецом. 

 
-  Енергетска ефикасност:  
Очекујемо да пројектом енергетске ефикасности у 2020. години буду 

обухваћени Основна школа „Свети Сава“ и Медицински факултет.  
У Основној школи „Свети Сава“ пројектом ће бити обухваћена потпуна 

реконструкција објекта, који је изграђен 1957. године и један је од најстаријих 
школских објеката у Републици Српској. 

Медицински факултет се добрим радом и резултатима афирмисао као једна 
од најбољих високошколских установа у Републици Српској и та установа има 
потребу за проширењем. План је да од наредне године, наставу на Енглеском језику, 
на том факултету, похађа 50 страних студената и тај број ће се сваке године 
повећавати за 50 нових бруцоша.  

Пројекат енергетске ефикасности, уз властито учешће, треба да обезбиједи 
недостајући простор. Увођење новог програма наставе и повећање броја студената 
намеће обавезу проширења смјештајних капацитета, тако да се изградња студентског 
дома намеће као нужност. 

 
Рудник Челебићи:  
Енглеска фирма „Минеко“, односно њено предузеће „Western Mining“ након 

четворогодишњег истраживања и утврђивања резерви руда олова и цинка на 
подручју Челебића, потписало је уговор о концесији.  



 
 

Дефинисано је експлоатационо поље, земљиште откупљено и у току је израда 
Елабората о експлоатацији руде, којим ће бити дефинисани сви елементи везани за 
ту велику привредну инвестицију, која ће допринијети развоју тог краја и Општине у 
цјелини. 

 
-  Хидропотенцијал:  
Влада Републике Српске најавила је да ће у 2020. години почети изградња три 

хидроелектране на ријеци Бистрици, као и припремни радови на великом пројекту 
изградње ХЕ Бук Бијела. 

Ревидирани главни пројекат изградње магистралног пута Брод на Дрини – 
Шћепан Поље је усвојен и очекује се да се, посредством Европске уније, обезбиједе 
средства за његову изградњу, док је реконструкција пута Брод на Дрини – Тјентиште 
у фази израде главног пројекта. 

У фазу израде главног пројекта ушла је и реконструкција пута Фоча – 
Сарајево. Тај пут ће бити пројектован на нивоу брзе цесте, са тунелом Рогој и 
интервенцијама на 34 дионице. 

 
-  Водозаштита:  
Фоча је ушла у велики пројекат водозаштите од бујичних вода ријеке Дрине, 

који ће финансирати Европска унија.  
Неопходно је да урадимо техничку документацију, како би могли 

конкурисати за та средства и ми тај посао радимо. 
 
-  У Индустријској зони Брод на Дрини, у којој је изградњом три трафо 

станице напокон ријешен проблем снабдијевања електричном енергиијом свих 
погона, очекујемо проширење производње и запошљавање нових радника.  

Нове инвестиције очекују се и у погону “Fl Wood”, који је отишао у стечај. 
 
-  Погон текстила на Велечеву производи медицинску опрему за иностраног 

купца, а запошљава педесетак радника, углавном жена. 
 
Ово су само најзначајнији велики пројекти који ће се реализовати или 

започети у овој години.  
Све ове инвестиције омогућиће запошљавање нових радника и бржи 

економски и друштвени развој наше Општине. 
 
Када је ријеч о инвестицијама које се финансирају средствима општинског 

буџета, оне су, поред Обданишта, наведене у програмима који се односе на локалну 
инфраструктуру. 

 
Настојимо да у свим мјесним заједницама у којима људи живе, поправимо 

пут, доведемо воду, обезбиједимо електричну енергију. 
 
Завршићемо велику инвестицију изградње обилазнице са паркинг мјестима 

код Универзитетске болнице. 
Новоизграђени мост на Дрини „9. мај” добиће одговарајућу расвјету. 
Завршићемо реконструкцију и доградњу спортског објекта „Партизан”. 
Асфалтираћемо неколико улица, међу којима и дионицу магистралног пута од 

Робне куће до улаза у бившу фабрику “Темика”, за које ће средства обезбиједити ЈП 
„Путеви Републике Српске“. 

 



 
 

Кроз пројекат прекограничне сарадње са Општином Плужине, који је 
подржала Европска унија, побољшаћемо инфраструктуру дуж ријеке Таре и услове 
за развој рафтинг туризма.  

Томе ће допринијети и наставак асфалтирања пута десном обалом ријеке 
Таре. 

 
Развоју туризма допринијеће и инвестиције у Националном парку “Сутјеска”, 

а прије свих реконструкција павиљона, за коју је средства обезбиједила Влада 
Републике Србије.  

Повећањем и модернизацијом смјештајних капацитета, уз све друге 
активности које проводи, Национални парк ће повећати број туриста и проширити 
дјелатност која има за циљ оживљавање тог подручја и укључивање локалног 
становништва на економској основи.  

Том циљу доприноси организација бројних манифестација, од гастро понуде, 
лова на крупну дивљач, промоције природних знаменитости, шумских плодова, до 
музичких фестивала и других манифестација.  

Национални парк „Сутјеска” је највећи туристички потенцијал наше Општине 
и локална заједница има обавезу да подржава, стимулише и афирмише те 
капацитете. 

 
Буџетским средствима Општина ће подржавати развој пољопривреде, прије 

свих кроз производњу млијека, пчеларство, набавку опреме, воћарство и друге 
видове помоћи, које ће детаљније прецизирати измијењени Правилник о подршци 
развоју пољопривреде, који ће бити ускоро донесен. 

 
Подршку ћемо дати младим високообразованим кадровима да заврше 

приправнички стаж, а у сарадњи са Заводом за запошљавање подржати 
запошљавање нових радника кроз подршку послодавцима. 

 
 
б)  Улагања  у  инфраструктуру 
 
У складу са усвојеним буџетом, Општина ће и у 2020. години за инвестиције 

у инфраструктурне пројекте уложити око 2,5 милиона конвертибилних марака. 
Средства ће бити распоређена за асфалтирање улица, реконструкцију 

локалних путева, санацију категорисаних и некатегорисаних путева према селима у 
којима живи становништво.  

Значајан дио средстава биће уложен у јавну расвјету у приградским и сеоским 
подручјима, а значајније улагање у обнову нисконапонске мреже у три сеоска 
подручја очекујемо од ресорних министарстава Босне и Херцеговине.  

 
Значајна средства уложићемо у завршетак пројекта реконструкције и 

надоградње објекта „Партизан“, који ће, напокон, добити и систем гријања.  
У том објекту одличне услове за рад имају сви борилачки спортови. 
Свој простор коначно ће добити и Културно – умјетничко друштво. 
 
Веома важан инфраструктурни пројекат је нова санитарна депонија, коју ћемо 

отворити на локалитету Филиповићи. 
 
Са Министарством за људска права и избјеглице БиХ и Европском унијом, 

потписали смо уговор о изградњи 43 куће за ту категорију становништва.  
Изградња тих објеката треба да буде завршена у 2020. години. 
 



 
 

Радимо пројекат реконструкције зграде Позоришта и пројекат увођења 
централног гријања у Библиотеку, Музеј и Позориште, како би могли конкурисати и 
тражити донаторе и спонзоре на међународним и другим конкурсима и јавним 
позивима. 

 
У пословној зони Ливаде одговарајући простор обезбјеђујемо за техничке 

сервисе и службе јавних комуналних предузећа, цивилне заштите, ватрогасне службе 
и друге општинске дјелатности. 

 
Урадили смо пројекат реконструкције и надоградње објекта Ватрогасног 

дома, који ће имати другу намјену. 
 
Посљедњи павиљон Универзитетске болнице, чија је реконструкција у току, 

биће адаптиран у Поликлинику, што ће значајно помоћи пацијентима који ће имати 
све љекарске прегледе на једном мјесту.  

Обилазницом, чија је изградња у току, омогућићемо пацијентима прилаз 
Поликлиници, а на обилазници ће бити изграђено педесетак паркинг мјеста. 

 
На простору који је планиран за јавни паркинг, уклонићемо нелегално 

подигнуте гараже и остале објекте. 
Увешћемо контролу и наплату паркинга у улицама: Краља Петра, 

Шантићевој, Његошевој и 9. маја, на паркингу код градских базена и на паркингу 
Болнице. 

 
Урадићемо пројекат уређења парковске површине у порти Храма Свети Сава 

и Алаџа парку. 
 
Продужићемо шеталиште десном обалом ријеке Дрине, од новог обданишта 

до жељезног моста „9. мај“ и урадити расвјету на шеталишту. 
 
Новим мобилијаром и реконструкцијом, освјежићемо и обогатити дјечија 

игралишта. 
 
Подржаћемо изградњу нових спомен обиљежја и санацију оштећења на 

постојећим. 
 
 
в)  Социјална  политика 
 
Једна од карактеристика Буџета наше Општине је социјална осјетљивост. 

Задржаћемо је и у 2020. години. 
За социјална издвајања посредством Центра за социјални рад, а којом су 

обухваћена социјална давања, помоћ кроз његу трећег лица, смјештај у здравствене 
установе и старачке домове и установе, из  Буџета ћемо издвојити око два милиона 
конвертибилних марака. 

 
Подржавамо удружења која брину о дјеци са посебним потребама, слијепим и 

слабовидим, пензионерима. 
 
Организације у области борачког сектора имају позицију грантовске ставке у 

Буџету, која је у овој години повећана. 
 



 
 

Финансираћемо превоз ученика, а проширили смо то и на превоз дјеце из 
Превраћа. 

 
Социјално угроженима помагаћемо и на друге начине, прије свега 

посредством Општинске организације Црвеног крста. 
 
Мјерама популационе политике подржавамо наталитет.  
За те намјене у Буџету смо планирали значајна средства.  
Измјенама Правилника о пронаталној политици, додатно ћемо различитим 

мјерама подржати вишечлане породице. 
 
Буџетску подршку имају области спорта, културе, невладиног сектора, 

омладинске и друге организације.  
Буџетску подршку имаће све манифестације које трају у континуитету, било 

да је ријеч о култури, спорту, туризму, као што су: ОК Фест, Фудбал френдс, 
Дринска регата, Јануарски дани културе, Мајске духовне и културне свечаности, 
Дани боровнице итд. 

 
У циљу веће безбједности грађана, у сарадњи са Полицијском управом, 

побољшаћемо видео надзор на јавним просторима и саобраћајним раскрсницама. 
 
С обзиром да ће се у 2020. години одржати локални избори, Општина ће 

одговарајућим средствима  помоћи успјешном провођењу те активности. 
 
Напомињемо да у 2020. години предстоји реорганизација Општинске управе 

у складу са новим Законом о локалној самоуправи, по коме је број запослених 
административних радника условљен бројем становника, односно на хиљаду 
становника могу бити запослена три административна радника. 

 
Све ове и друге бројне активности које, у суштини, представљају цјелокупан 

живот у локалној заједници, биће стални предмет рада Начелника Општине.  
 
 
 
 
 
Број:  02-014-84/20                                                                         НАЧЕЛНИК   
Фоча, 5.3.2020. године                                                             ОПШТИНЕ  ФОЧА  
                                                                                                      Радисав  Машић   
 
 
                                                                                              
                                                                                                     
 


