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II УВОД 

Стратегија интегрисаног развоја 2017–2026. године (Стратегија) је кључни стратешко-плански 
документ Општине Фоча, који треба да подстиче будући раст и развој заједнице. Стратегија 
развоја обухвата друштвену и економску сферу, али и аспекте заштите и побољшања животне 
средине и простора. Израђена је као оквир за дефинисање заједничких циљева, подстицање 
локалних снага, али и као одговор на изазове будућег развоја Општине и свеукупног живота у 
њему. Као таква, Стратегија интегрисаног развоја је у складу са стратегијама и политикама на 
вишим нивоима власти, али и са другим секторским стратегијама и законским оквирима на 
државном и ентитетском нивоу. 

Стратегија развоја Општине Фоча за период 2017-2026. године израђена је од стране радних 
тијела која је именовао начелник, уз пуно учешће јавног, приватног и невладиног сектора. Сврха 
документа је да информише свеукупну јавност и приватни сектор о развојном путу Општине, те 
представља основу за израду детаљних планова и програма у појединим секторима, креира 
основу за праћење напретка и охрабрује сарадњу и договор у планирању различитих нивоа власти 
и друштвено-економских партнера.  

Визија развоја и стратешки циљеви развоја Општине дефинисани су на период од 10 година. 
Прихватајући чињеницу да постављање циљева подразумијева не само одговор на питање „шта“, 
већ и „како“, те да је одговор на ово питање од кључног значаја за квалитетну имплементацију 
Стратегије, Општински развојни тим је израдио секторске планове и оперативни дио Стратегије. 
Секторски планови, оперативни циљеви, програми, пројекти и мјере, усмјерени ка побољшању 
квалитета живота у Општини, дефинисани су на период од 5 година. Оквирни оперативни планови 
су израђени за наредне три године и обухватају листу приоритетних програма и пројеката/мјера, 
чиме се ствара основа за реализацију секторских и стратешких циљева.  

Надаље, приоритетни програми и пројекти нису само основа за коришћење општинских и других 
домаћих извора средстава, него и добра основа за приступ екстерним изворима средстава, попут 
Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) програма Европске уније, али и других програма 
подршке у Босни и Херцеговини. 

Код израде стратегије развоја посебно се водило рачуна о остваривању хоризонталне 
интерсекторске усклађености, те вертикалне усклађености Стратегије са стратегијама и плановима 
на другим нивоима. Додатан значај је придат подстицању партнерстава свих битних актера на 
локалном нивоу, укључивању свих осјетљивих група, могућим иницијативама међуопштинске 
сарадње, привлачењу инвестиција из дијаспоре, те аспекту енергетске ефикасности. 

Предуслов за квалитетну и правовремену имплементацију Стратегије јесте препознавање њеног 
значаја од стране свеукупне локалне заједнице и виших нивоа власти, али и успостава Стратегијом 
предвиђених механизама за њено спровођење, извјештавање, допуњавање и свеукупну 
операционализацију, а што је задатак који Општини Фоча, али и свим другим актерима у локалној 
заједници, предстоји у наредном периоду.  

 

Стратегију развоја Општине Фоча израдио је Развојни тим Општине у оквиру Пројекта локалног 

интегрисаног развоја (ЛИД), који је представља заједничку иницијативу Европске Уније (ЕУ) и 

Развојног програма Уједињених нација (УНДП). Техничку подршку Развојном тиму у склопу овог 

пројекта пружио је Конзорцијум иза којег стоје Институт за хидротехнику Сарајево (ХЕИС) из 

Босне и Херцеговине и консултантска компанија Девелопмент Цонсултинг Гроуп (ДЦГ) из 

Београда.  
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III МЕТОДОЛОГИЈА КРЕИРАЊА СТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА 

У изради стратешког плана развоја Општине Фоча коришћена је стандардизована Методологија за 
интегрисано планирање локалног развоја (МиПРО), прихваћена и препоручена од стране 
ентитетских влада те Савеза општина и градова из оба ентитета. МиПРО методологија је у 
потпуности усклађена са постојећим законским оквиром, којим је дефинисано планирање развоја 
на локалном нивоу, гдје је општинска управа носилац процеса израде и имплементације 
стратегије, уз максимално укључивање и свих других актера живота у локалној заједници. Надаље, 
МиПРО је у потпуности усаглашена са водећим принципима и приступима стратешком планирању 
које промовише Европска унија.  Водећи принципи на којима се заснива Стратегија развоја 
Општине Фоча су одрживост и социјална укљученост. Одрживост као принцип интегрише 
економски и аспект животне средине, док принцип социјалне укључености подразумијева једнаке 
шансе за све и правичност у смислу идентификовања потреба и интереса маргинализованих и 
социјално искључених група становништва. Надаље, Стратегију развоја карактеришу интеграција 
(што значи да су економски, друштвени и аспект заштите животне средине посматрани као 
неодвојиви дијелови једне цјелине) и партиципација (сви заинтересовани актери су ангажовани и 
допринијели су изради Стратегије).  

Цјелокупна заједница општине Фоча је партиципирала у процесу израде Стратегије вођена 
увјерењем да стратешко планирање представља кључни инструмент за проактивно и одговорно 
управљање локалним развојем. Процес израде Стратегије развоја, инициран од стране начелника 
и подржан од стране Скупштине општине започео је потписивањем Меморандума о разумијевању 
између општине Фоча и УНДП-а, те формирањем радних тијела – Општинског развојног тима, 
Секторских тимова као и Партнерске групе.  

Процес је оперативно водио Општински развојни тим, а у самом процесу створени су механизми 
за снажно грађанско учешће, доминантно кроз рад Партнерске групе – консултативног тијела којег 
су чинили представници јавног, приватног и невладиног сектора. Посебан нагласак је стављен на 
укључивање и адекватно препознавање потреба потенцијално рањивих категорија становништва. 
У процес је био укључен велики број грађана.  

Полазна тачка за израду стратегије развоја општине Фоча је била анализа постојећих стратешких 
докумената, како на локалном, тако и на нивоу Републике Српске, као и степен њихове 
реализације, затим анализа свих конкурентних предности, недостатака, као и пријетњи и 
могућности из непосредног окружења. Приступило се и утврђивању капацитета и степена 
развијености људских ресурса неопходних за израду и имплементацију стратегије. Комплетна 
ситуациона анализа је инкорпорирала налазе релевантних квантитативних и квалитативних 
података из примарних и секундарних извора.  
 
Најважнији сегмент Стратегије представља њен стратешки дио, односно, стратешка платформа, 
која обухвата социо-економску анализу, стратешке фокусе, визију развоја и стратешке циљеве 
развоја. Стратешка платформа Стратегије је доминантно дјело Општинског развојног тима. 
Секторске планове развоја економије, друштва и заштите и унапрјеђења животне средине 
израдиле су за ту сврху формиране секторске радне групе, а које су чинили представници јавног, 
приватног и невладиног сектора. У завршном дијелу процеса, Општински развојни тим је, на бази 
принципа интеграције, објединио и ускладио секторске документе, те израдио оквирне 
трогодишње планове имплементације, укључујући и план развоја организационих капацитета и 
људских потенцијала неопходних за процес имплементације Стратегије. Како би се омогућила 
дјелотворна имплементација Стратегије, подразумијева се потпуна усклађеност финансијског 
оквира Стратегије са општинским буџетом, почњв од 2017. године. 
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Анекси: 

• Општинска одлука о започињању процеса локалног развојног планирања  

• Мобилисање актера 

• Формирање локалног развојног тима;  

• Формирање секторских радних група;  

• Формирање партнерске групе за развој (форума); Изјава о партнерству 
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IV СТРАТЕШКА ПЛАТФОРМА 

IV.1. Социо-економска анализа 

IV.1.1. Географске карактеристике 

 

Општина Фоча се налази у југоисточном 
дијелу Босне и Херцеговине, унутар 
ентитета Република Српска. Фоча се налази 
на обали ријеке Дрине, на самом почетку 
њеног горњег тока. Источна и јужна 
граница општине представљају уједно и 
границу са Црном Гором, на сјевероистоку 
општина граничи са општином Чајниче, на 
сјеверу са општинама Фоча/Устиколина и 
Горажде у Федерацији БиХ, на западу са 
општином Калиновник и на југозападу са 
општином Гацко. Општина Фоча се 
простире на површини 1.115 км2, што 
представља 4,52% територије Републике 
Српске, односно 2,18% укупне територије 
Босне и Херцеговине. 

Општина Фоча спада у ред највећих општина у РС и БиХ. Од главног града БиХ, Сарајева, 
општина Фоча је удаљена 78 километра, док је од Бања Луке, политичког, административног, 
финансијског, универзитетског и културног центра Републике Српске удаљена 263 километра. 
Добро развијене саобраћајне комуникације повезују општину Фоча магистралним путевима 
са Сарајевом, Вишеградом и Гораждем, хрватским и црногорским приморјем, те Србијом, а 
општином протиче и ријека Дрина као главна саобраћајна артерија на подручју источне 
Босне.  

Општина Фоча је с осталим дијеловима БиХ повезана магистралним путевима М20 (Гацко - 
Фоча - Устипрача) и М18 (Сарајево - Фоча - Никшић).  

Фоча је смјештена на надморској висини између 400 м (кањонске долине, ријечне котлине и 
поља) и 2.386 м (планинска била и површи). С обзиром на карактер рељефа, на подручју 
општине је углавном заступљена планинска клима, док у самој долини ријеке Дрине влада 
умјерено-континентална клима. 

Општину Фоча чини 95 насељених мјеста организованих у 26 мјесних заједница. Мјесне 
заједнице су: Центар, Горње Поље, Доње Поље, Лазарево, Обилићево, Душаново, Ливаде, 
Рјечица, Брод, Челебићи, Челиково Поље, Драгочава, Годијено, Јелеч, Јошаница, Козја Лука, 
Кратине, Мештревац, Миљевина, Попов Мост, Слатина, Устиколина, Викоч, Заваит и Ибишно.  

Највећи дио општине покрива шумско (76.702 ха) и пољопривредно (30.901 ха) земљиште. 
Општина има значајне количине површинских вода (17 водотока), те богатство у минералним 
сировинама и угљену. На подручју општине налази се Национални парк "Сутјеска" са 
прашумом Перућица, планине Зеленгора и Маглић, кањон ријеке Таре који ову општину 
дијели са сусједним црногорским општинама, низ језера богатих рибом, те значајни 
природни резервати (раритети, ендеми, паркови и сл.). 
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IV.1.2. Демографске карактеристике и кретања 

IV.1.2.1. Број становника и природни прираштај 

У општини Фоча према попису из 2013. године живи 18.288 у 6.622 домаћинстава, што значи 
да је просјечна величина домаћинства 2,7.   

Међутим, податке из пописа није могуће користити за приказивање тренда у кретању броја 
становника по годинама, јер би се добила искривљена слика, с обзиром да је према попису 
број становника у 2013.г. знатно мањи од статистичких процјена броја становника1. Стога ће 
се у наставку, за приказ трендова, користити процијењени подаци из статистике.   

Према попису становништва из 1991.године, општина је имала 40.513 становника. Број 
становника, поредећи 2015. и 1991. год., готово је преполовљен, а разлог су: миграције 
становништва у ратним годинама, те расељавање, како изван граница БиХ, тако и унутар ње. 
Број становника се у претходном периоду континуирано смањивао (графикон 1), а разлог је 
негативни природни прираштај (графикон 2). 

  

Извор података: хттп://www.мојемјесто.ба Извор података: Демографска статистика, 2016. 
године, Републички завод за статистику РС 

Општина Фоча се убраја међу ријетко насељене општине како у РС тако и у БиХ. Густина 
насељености износи 21,5 стан./км2.  

IV.1.2.2. Структура становништва 

Званични статистички годишњаци РЗС не садрже податке о старосној и сполној структури 
становништва. Постоје једино подаци из пописа становништва из 2013.г.  

Са становишта старосне структуре (графикон 3), 12% становништва општине Фоча има испод 
15 година, 68% је радно способног становништва (15-64), те 20% припада категорији старих 
(65+). Учешће младих и старих је врло неповољно у Фочи. Наиме, стопа старења у општини 
Фоча од 160% указује да на сваких 100 становника старосне доби од 0-14 година долази 160 
становника старијих од 65 година. Ова стопа на подручју општине Фоча је знатно већа од 
просјечне стопе старења становништва у РС (117%). 

                                                           
1 http://www.mojemjesto.ba/bs/opstina/foca#table-tab . Ребублички завод за статистику РС не објављује податке о броју 
становника по општинама. Доступни су једино подаци о природном прираштају по општинама и по годинама. 
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Са становишта сполне структуре становништва, у општини Фоча живи 49,5% жена.  

У граду Фочи живи око 14.000 становника. Насеља су разбијеног типа, с великим бројем 
засеока. Број становника у руралним подручјима општине Фоча је око 6.000. Према 
процјенама од тог броја око 2.500 становника живи у удаљеним подручјима, а око 3.500 људи 
живи у насељима која гравитирају главним цестовним прометницама.2 

Према националној структури из пописа 2013.г. у општини Фоча живи 91,5% Срба, 6,9% 
Бошњака, 1% осталих, 0,3% Хрвата, 0,2% се нису изјаснили, те 0,1% без одговора (графикон 4). 

  

Извор података: Попис становштва 2013.г Извор података: Попис становништва, домаћинстава и 
станова у БиХ, 2013. - Резултати пописа, Агенција за 

статистику БиХ, јуни 2016. 

IV.1.2.3. Миграције становништва 

Велика већина миграционих кретања 
становништва из и у општину Фоча су 
кретања унутар БиХ. Свега 5% 
одсељеног становништва одлази у 
иностранство, док се 95% одсељавају у 
друге општине БиХ (графикон 5).  

 

Извор података: Статистички годишњак 2015. 
године, Републички завод за статистику 

Републике Српске, Преглед по општинама и 
градовима 

 

Природни прираштај становника у Фочи је негативан. Старосна структура општине је 
неповољнија у односу на просјек у ентитету, односно мање је учешће младих, а веће 
учешће старих у укупном броју становника општине у односу на РС. Стопа старења 
становништва на подручју Фоче је већа од просјечних стопа старења становништва у РС. 
Салдо миграција становништва је углавном негативан, што је један од разлога 
опредијељености Општине ка стварању повољног животног и пословног амбијента и 
средине која настоји задржати младе. 

                                                           
2 Локални акцијски план за унапређење положаја реадмисираних повратника у општини Фоча, 2015. година 
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Графикон 5: Салдо миграције 
становништва у општини Фоча
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IV.1.3. Преглед стања и кретања у локалној економији 

IV.1.3.1. Основни економски показатељи 

Привреда у општини Фоча од 2012. 
године биљежи благи раст у свом 
обиму, али је и даље недовољно 
развијена, о чему свједочи кретање 
БДП-а по глави становника (графикон 
6), који је и у 2014. години доста испод 
нивоа БДП-а за Републику Српску 
(општина Фоча 4.545 КМ/стан., РС 6.225 
КМ/стан., у 2014. години)3. 

 
 

     Извор података: Израчун на основу 
постојећих процјена4  

IV.1.3.2. Број и структура предузећа 

У структури привредних дјелатности на подручју општине најзаступљеније су трговачка 
дјелатност, прерађивачка индустрија, пољопривреда, шумарство и рибарство, а потом 
грађевинарство. 

Према подацима Републичког завода за статистику РС за 2014. годину на подручју општине 
Фоча регистрована су 304 правна лица. Највећи број правних пословних субјеката 
регистрован је из области трговине (59) и прерађивачке индустрије (42). Процентуално 
велики дио правних лица, њих 46,4% се бави неком врстом пружања услуга (графикон 7). 

На дан 31.12.2013. године према евиденцији Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 
у општини Фоча регистроване су 354 занатско - предузетничких радње. Проматрајући 
структуру предузетничких радњи највеће учешће имају трговинске радње које у 2013. години 
чине 29% укупно регистрованих предузетничких радњи. Број регистрованих радњи у овој 
области из године у годину опада више него у другим областима, јер су велики трговачки 
ланци нарочито угрозили пословање малих трговачких радњи. 

Занатско предузетничке радње учествују у укупном броју регистрованих радњи са 26%, а 
угоститељске радње са 23%. Учешће осталих предузетничких радњи (аутопревоз, такси 
превоз, рафтинг и камп услуге и др.) је 22%. Број предузетничких радњи у 2014. години остао 
је готово непромијењен у односу на стање у истом периоду претходне године. 

                                                           
3 Процјена за 2014. годину је извршена комбинацијом постојећих података Републичког Завода за статистику РС-а, 
процјена из Извјештаја о квалитету живота за 2012./2013. годину (Локална управа за квалитет живота грађана), и према 
формули [(број запослених у општини x просјечна плата у општини) /(број запослених у РС x просјечна плаћа у РС)] x ГДП 
РС. 
4 Ибид 
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Извор података: Статистички годишњак 2015. године, Републички завод за статистику РС, Преглед по 
општинама и градовима 

Посебан облик предузетничке дјелатности представља занатска дјелатност која обухвата 
занатску производњу, пружање обртничких услуга, као и старе занате, умјетничке занате и 
домаћу радиност. Када је у питању структура предузетничких обртничких радњи, највише је 
заступљено услужно занатство (фризери, одржавање и оправка и прање моторних возила и 
др.), док је мањи број предузетника који обављају производну дјелатност у којој је највише 
заступљена дрвопрерада. 

 

У општини нема великих пословних 
субјеката, а највећи субјекти по броју 
запослених су они у ванпривредним 
дјелатностима (Болница, факултети, 
школе, Општина). Од укупног броја 
предузећа, 97% отпада на микро и 
мала предузећа. Предузећа која 
запошљавају између 50 и 250 радника 
чине само 3% укупног броја. 

Извор података: Општина Фоча, октобар 
2016.г. 

IV.1.3.3. Индустријске зоне  

На подручју општине Фоча постоје 3 индустријске зоне, и то: 

- Зона „Брод на Дрини“ (27,5 ха); Првобитно је приватизована и сачињена од 15 парцела и 
8 власника, осим унутрашње путне саобраћајнице која је у власништву општине Фоча и 
процес није окончан. У току је израда просторног плана за уређење индустријске зоне. 
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Графикон 7: Структура правних лица (2014.г.)
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Предвиђена намјена: Прерада дрвета – дрвна индустрија. Претежна дјелатност у 
индустријској зони Брод нa Дрини је дрвопрерада.  Одређени број привредних друштава 
се бави производњом пелата и полуфиналном прерадом. Имајући у виду да је извршена 
парцелација инд.зоне по захтјеву власника јавио се проблем снабдијевања ел.енергијом. 
Овај проблем је постао лимитирајући за нове инвеститоре па се покушава изнаћи 
рјешење за обезбјеђење свих парцела електричном енергијом. Такође, и проблем 
водоснабдијевања те систем заштите од пожара није квалитетно ријешен и постоји 
обавеза како власника тако и општине као локалне заједнице, и предузећа из те области 
да ове проблеме ријеше што прије како би се створили основни услови за отпочињање 
рада и развој индустријске зоне Брод на Дрини, а све у циљу већег запошљавања и 
производње нове вриједности. 

- Зона „Баљево поље и Авдагића Луке“; Предвиђена намјена: Грађевинарство, дрвна 
индустрија, машинска индустрија, хемијска индустрија и сл. Индустријска зона се налази 
поред ријеке Бистрице, 4 км удаљена од центра општине Фоча. Зона се налази уз 
магистрални пут Фоча- Сарајево.  

- Зона „Миљевина“; Предвиђена намјена: Тренутно се на простору ове индустријске зоне 
налази рудник мрког угља „Миљевина“. 

IV.1.3.4. Вањскотрговинска размјена 

У 2015. години у општини Фоча остварен је извоз у износу од 15,9 мил. КМ што је за 17,3% 
мање у односу на извоз у 2014. години. Извоз општине Фоча учествује у укупном извозу РС са 
0,6%. У 2015. години у општини Фоча остварен је увоз у износу од 1,4 мил. КМ или 37,6% 
мање у односу на 2014. годину. Увоз општине Фоча учествује у укупном увозу РС са 0,03%. 
Проценат покривености увоза извозом у 2015. години у РС износио је 58,5%5, а у општини 
Фоча 1152%, односно извоз је преко 10 пута већи од увоза (графикон 9).  

Показатељи вањскотрговинске размјене по глави становника и запосленом су повољнији у РС 
у односу на општину Фоча (графикон 10). 

  

Извор: Статистички билтен Спољна трговина, Републички завод за статистику, 2016; Информација 
Општине Фоча, септембар 2016 

 

                                                           
5 http://www.irbrs.net/Statistika/UporedniPrikaz.aspx?tab=3&lang=lat 
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IV.1.3.5. Просјечне плате 

Просјечна нето плата на нивоу општине, у 
2014. години је износила 906 КМ. 
Просјечна нето плата за РС за исту годину 
износила је 825 КМ.  У периоду од 2010-
2014. године, плате у општини Фоча су 
биле највеће у 2012. и 2014 години 
(графикон 11). 

 

Извор података: Статистички годишњак 2015. 
године, Републички завод за статистику РС, 
Преглед по општинама и градовима 

 

IV.1.3.6. Туризам 

Општина Фоча обилује бројним природним љепотама, које њену туристичку понуду чине 
изузетно разноврсном и атрактивном. У Фочи се налази највиши врх у БиХ – планина Маглић 
(2.386 метара надморске висине), као и једина прашума у БиХ - Перућица (која је уједно и 
највећа у Европи) са водопадом Скакавац.  

Национални парк Сутјеска представља нетакнути природни резерват гдје се налазе највећи 
европски примјерци јеле, оморе, капитални примјерци букве. Овај парк је у 2015. години 
имао 6.905 регистрованих ноћења. Кључни проблеми Националног парка Сутјеска су 
неадекватна путна инфраструктура, недостатак финансијских средстава за веће инвестиције, 
сезонски карактер пословања и недовољно развијен маркетинг. 

Ипак, у 2014. години извршена су значајна улагања у инфраструктуру Парка, те су се објекти 
попут хотела „Младост“, ресторана „Језеро“, и катуна на Пријевору, додатно опремили и 
реновирали, а у 2015. години је, поред улагања у постојећу инфраструктуру, акценат стављен 
на одржавање постојећег стања и партерно уређење свих површина, те постављање еко-
тоалета у ужој зони Парка. Улагања у инфраструктуру и добра промоција резултирали су 
знатним повећањем броја посјетилаца у 2015. години (графикон 12). 

На југоистоку општине налази се кањон ријеке Таре, који је под УНЕСЦО заштитом, по дубини 
највећи у Европи и други у свијету, као и велики број природних планинских језера. Рафтинг 
је једна од препознатљивих туристичких атракција на ријекама Тари и Дрини, како у региону 
тако и шире (у 2013. години је било 15.000 рафтинг тура). Међутим, постоје и одређени 
проблеми са којима се суочавају организатори рафтинга на Тари и Дрини: потреба изградње 
пута десном обалом Таре, административни проблем око преласка границе, сезонски 
карактер пословања, и сл.  

У селу Данчићи, у мјесту Пирни До недалеко од Фоче налази се јединствен природни 
феномен - пјешчане пирамиде које се налазе на деветом километру старог пута Фоча - 
Миљевина – Сарајево. Пирамиде су изграђене од пјесковите глине дјеловањем ерозије тако 
што је одношен ситнији материјал док су остали блокови чвршћих стијена који чине 
различите облике налик пирамидама, а због своје порозности носе назив пјешчане. 
Туристичка организација Општине Фоча ускоро планира пројекат уређења самог локалитета, 
као и изградња нове бициклистичке стазе која ће пролазити поред пирамида. 
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На територији општине Фоча се налази 9 споменика културе заштићених од стране државе и 
13 културно атрактивних локација, као и неколико културних манифестација (Јануарске 
свечаности и Мајски дани духовности, културе и спорта). 

Комитет УНЕСЦО-а, на престижну Листу свјетске баштине уврстио је, између осталих 
локалитета у БиХ, и Историјско подручје - Некропола са стећцима на локалитету Мрамор 
(Црквина) у Врбици код Фоче, које је иначе државни национални споменик. На овом 
локалитету који се налази надомак села Челебићи смјештена је некропола са 211 споменика, 
од којих су три касноантичке плоче, једна римска ара, двије средњовјековне плоче, 129 
сандука, два сљемењака и 74 стећка недефинисаног облика.  

 

На подручју општине заступљени су 
сљедећи видови туризма: спортско – 
рекреативни, авантуристички (рафтинг, 
планинарење, бициклизам, спелеологију, 
слободно пењање, кањонинг, лов и 
риболов), планински туризам, ловни, 
риболовни, еко – туризам, рурални, 
транзитни туризам, културни, 
манифестацијски, научно – истраживачки 
и излетнички туризам. Када су у питању 
остварене посјете и број ноћења може се 
запазити тренд повећања у броју посјета 
и ноћења, нарочито у 2015.г. као резултат 
јачанја омладинског туризма на подручју 
НП Сутјеска (графикон 12). Омјер броја 
домаћих и страних туриста је 46:54%. Од 
броја страних туриста, 45% их је из Србије, 
9% из Хрватске, 8,5% из Словеније, 6% из 
Македоније, по 3% из Црне Горе и 
Њемачке.  

Извор података: Информација Туристичке организације 
Фоча, септембар 2016.г. 

У општини Фоча налазе се два хотела, хотел Зеленгора са смјештајним капацитетом од 108 
лежаја, и хотел Младост који се налази у склопу Националног парка Сутјеска са смјештајним 
капацитетом од 169 лежаја. Остале капацитете НП “Сутјеска” чине: павиљон “А” са 29 
лежајева, четири планинске куће са укупно 22 лежаја, два бунгалова на кампу са укупно 12 и 
3 планинске колибе на катуну на Пријевору са укупно 18 лежајева и додатних 180 лежајева у 
виду павиљона са вишекреветним собама. Капацитет Омладинског кампа на Тјентишту је око 
100 мјеста. Поред два поменута хотела постоје и мотели, пансиони, кампови као и приватни 
смјештај. У циљу бржег развоја НП Сутјеска и кавлитетније понуде потребно је урадити 
реконструкцију ауто-кампа и  базена (16.250 хе). Посебну пажњу потребно је посветити 
адаптацији и реконструкцији „Титове виле“, спомен комлксу костурница и другим спомен 
обиљежјима из историје. Имјући у виду врло значајну природну компоненту потребно је 
посебну пажњу посветити научноистраживачком раду и због тога је потребо успоставити 
чвршћу сарадњу са факултеттима екологије, шумарства, биологије, пољопривреде, 
географије и туризма како у земљи тако и у иностранству.  

Најискориштенији туристички потенцијал је рафтинг на ријеци Тари, која представља границу 
између двије општине (Плужине и Фоча) и двије државе (Црна Гора и БиХ). Рафтинг 
представља веома популарну активност на ријеци, која привлачи око 30.000 туриста годишње 
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у обје општине. Туристичка потражња за рафтингом на реци Тари је створила потребу за 
одговарајућом индустријом услуга, од организације транспорта преко пружања услуга 
смјештаја и исхране до самих рафтинг активности. 

У Фочи постоји 16 регистрованих кампова и рафтинг клубова. У општини Фоча извршена је 
категоризација кампова и већина кампова је ИИ категорије. 

IV.1.3.7. Пољопривреда, шумарство и лов 

Концентрација запослености у дјелатности пољопривреде, лова и шумарства на подручју 
општине Фоча је висока и већа је од концентрације запослености у овој дјелатности на 
подручју РС. Ово указује да је дјелатност пољопривреде, лова и шумарства јака локална 
дјелатност, која може послужити као основа за даљњи развој и запошљавање на подручју 
општине. Важно је напоменути да је за велики број сеоских домаћинстава пољопривреда 
основна дјелатност, али им не осигурава довољне приходе за задовољавање потреба. 

 

Највећи дио територије општине 
(графикон 13) је под шумама и 
пашњацима (76.702 ха), док само мали 
дио отпада на обрадиво земљиште 
(30.894 ха). Већина обрадивих површина 
је у приватном власништву, док 
површинама под шумама и пашњацима 
углавном располаже држава. Површине 
под шумама и пашњацима су 
организоване у релативно велике 
парцеле, док су обрадиве површине 
организоване у мале парцеле, често 
мање и од 1 ха. 

Извор података: Стратегија интегрисаног руралног 
развоја општина Фоча и Плужине 2015-2024, фебруар 2015. 

 

Пољопривреда 

Од укупно 30.894 ха пољопривредног земљишта на подручју општине Фоча, 66% чине 
обрадиве површине, а 34% пашњаци. Обрадиве површине су даље подијељене како је 
приказано у Графикону 14. Од укупне површине ораница (3.452 ха), засијано је свега 9,4% 
(326 ха), како је приказано на Графикону 15. Највећа површина је засијана поврћем и воћем, 
и један дио сточним крмним биљем. Највеће годишње приносе даје кромпир, око 1.200 тона 
годишње, затим воће (највише шљива, крушка и јабука). Необрађених је чак 90,6% ораница. 

Ако се као индикатор способности заједнице да производи довољне количине хране за своје 
становништво узме минималних 0,17 ха обрадивог земљишта по глави становника, види се 
да расположиво обрадиво земљиште по глави становника на подручју општине Фоча (0,84 
ха/становнику) прелази дефинисани потребни минимум, те да општина Фоча има довољне 
површине и за тржишну пољопривредну производњу. 
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Графикон 13: Структура земљишта у 
општини Фоча (2014.г.)
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Извор података: Статистички годишњак 2015. године, Републички завод за статистику РС, Преглед по 
општинама и градовима 

Имајући у виду податак да је на подручју општине 14.201 ха под ливадама (12,68% од укупне 
површина) и 10.519 ха пашњака (9% од укупне површине општине), јасно је да општина има 
велике потенцијале у сточарству. Данас се ови потенцијали користе недовољно, а према 
процјенама општнских органа на подручју општине се тренутно узгаја око 2.000 грла крупне 
стоке, 10.000 оваца, 3.000 свиња, 500 коза, 500 коња, 20.000 перади и 50.000 кошница пчела. 
Овчарство је усмјерено готово искључиво на узгој јањади, што га чини неконкурентним 
овчарству оријентисаном на комбиновану производњу (месо - сир). Говедарство има 
натурални знак. Сеоска домаћинства држе углавном једну или двије музне краве, што је у 
интензивној производњи млијека врло мали број. Позитиван подстрек развоју сточарства 
може бити скори почетак организираног откупа млијека од индивидуланих произвођача. 
Општина је организационо, технички, али и материјално подржала ову дјелатност, али су и 
даљња улагања и подршка неопходни. 

На подручју општине Фоча постоји регистровано више задруга од којих је активна само Еко 
задруга Фоча. Постоји и удружења из ове области као што је Удружење пољопривредника и 
Удружење жена Зеленгора. Поменути субјекти раде на промоцији пољопривредне 
производње, логистици при остварењу подстицаја за поњопривреднике, подршка 
пољопривредницима кроз апликације из општтинског буџета, вишим нивоима и другим 
донаторима. На подручју општине Фоча постоји регистровано више предузећа из области 
пољопривреде: Болетус, Златни бор, Сезона, Агровет. Посебно интересовање постоји за 
формирање мањих фарми и занимљива је иницијатива привредног субјекта Златни бор која 
предлаже могућност формирања мини фарми говеда на више локација у општини Фоча.  

Из свега наведеног може се закључити да најповољније услове за развој на подручју општине 
Фоча имају сточарска, воћарска, ратарска и повртларска производња. 

Шумарство 

Укупна површина шума и шумског земљишта на подручју општине Фоча износи 67.049,97 ха, 
од чега је приватних шума 12.666,19 ха, док државне шуме обухватају 54.383,78 ха. Државним 
шумама на подручју општине Фоча, које се налазе у склопу Горњедринског  
шумскопривредног  подручја, управља шумско газдинство Маглић. Дрвна маса на подручју 
општине Фоча је високог квалитета, а посјечена бруто дрвна маса у 2014.г. је износила 
145.200 м3, што чини 5% укупне бруто дрвне масе у РС.   
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Графикон 14: Обрадиве површине по 
начину кориштења (2014.г.)
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Лов 

На територији општине Фоча налази се 
ловиште „Бакић“ укупне површине 
132.124 ха, којим газдује ШГ „Маглић“ 
Фоча. Од довљачи, на подричју општине 
највише се лове дивље свиње (67%) и 
срндаћи (30), те врло мало дивојараца, 
дивокоза, медвједа, вукова. У 
посљедњих 6 ловних сезона забиљежен 
је раст прихода од ове дјелатности 
(графикон 16). 

У ловној сезони 2015/16 издато је 475 
ловних дозвола ловцима матичног 
Ловачког удружења, те 35 дозвола 
страним ловцима. 

 

Извор података: ШГ „Маглић“ Фоча 
 

Након неуспјеле приватизације предузећа готово све компаније: „Маглић“ А.Д., РМУ 
Миљевина, преедузећа из области текстилне индустрије: Тријотажа, Чарапара,22. 
Децембар, трговинско предузеће Перућица и ЗЗ Зеленгора су отишле у стечај чија је 
имовина продата, ачија дјелатност није настављена. Након завршетка стечаја у РМУ 
Миљевина истичемо да је настало ново предузеће „Нови рудник мрког угља“ Миљевина 
које се бави производњом угља те можемо констатовати да је процес приватизације 
успио јер се наставило са производњом. Најзначајнији послодавци у Фочи су органи јавног 
сектора: Општина, јавно комунално предузеће, Национални парк Сутјеска, болница и 
факултети. 

Брдско - планински рељеф општине Фоча, са надморским висинама од 400 до 2.386 м, богат 
је ријекама, језерима и планинама, а ту је и прашума Перућица, која је једина те врсте у 
Европи. То је одредило правац привредног развоја општине, па због великог шумског 
богатства дрвна индустрија представља једну од основних грана привређивања. Поред 
дрвне индустрије у посљедње вријеме интензивнији је развој производње и прераде угља. 
Иако има услове, општина Фоча нема много пољопривредних произвођача. Локална управа, 
у сарадњи са међународним организацијама, настоји унаприједити пољопривреду кроз 
набавку савремених пољопривредних машина и других средстава за производњу. 
Најповољније услове за развој на подручју општине Фоча имају сточарска, воћарска, 
ратарска и повртларска производња. 

Најзначајнији неискориштени потенцијали општине Фоча су у областима прераде дрвета 
у већем обиму, пољопривреде, туризма и енергетике. Кроз рурални одрживи развој и развој 
агро-еко-туризма природни потенцијали би се могли више искористити у смислу 
економске добити становништва и општине. 
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IV.1.4. Преглед стања и кретања на тржишту рада 

На подручју општине Фоча, 68% је радно способно становништво старосне доби између 15 и 
65 година. Од тог броја становника, 6.597 (односно 69%) је активно укључено на тржиште 
рада и представља радно активну радну снагу, односно 3.394 запослених и 3.203 
незапослених (графикон 17). 

Стопа незапослености у општини Фоча у посљедњих неколико година биљежи константан 
раст, те је у 2014. години износила 49%, што је значајно више од просјечне стопе 
незапослености у РС за 2014. годину (37%) (графикон 18). 

  

Извор података: Статистички годишњак 2015. године, Републички завод за статистику РС, Преглед по 
општинама и градовима 

 

Највише запослених, према статистичким 
евиденцијама за 2014.г., је у дјелатности 
јавне управе (19%), здравствене заштите 
(16%) те образовања (14%). У односу на 
полну структуру, мушкарци су највише 
запослени у јавној управи (23%), 
пољопривреди (12%) и образовању (10%), а 
жене у здравству (26%), образовању (19%) и 
трговини (16%). Од укупног броја запослених 
43% представљају жене. 

Највећи број незапослених су лица са 
нижим квалификацијама школске спреме 
(НКВ и ССС), што значи да не постоје активни 
производни капацитети у којима би се 
запослила ова лица (графикон 19). 

Извор података: Стратегија интегрисаног руралног 
развоја општина Фоча и Плужине, 2015-2024 

У посљедњих неколико година, број запослених у Фочи биљежи незнатне осцилације, док 
број незапослених расте. Такође, стопа незапослености је знатно виша од ентитетског 
просјека.  
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Неповољна је квалификациона структура незапослених, јер се далеко највећи проценат 
односи на ССС и НКВ за које у привреди општине не постоји довољно послодаваца. 

Потребно је подузимати мјере као што су преквалификација незапослених, нарочито оних 
који на посао чекају дужи период, како би се прилагодили потребама тржишта рада. 

IV.1.5. Преглед стања и кретања у области друштвеног развоја 

IV.1.5.1. Образовање 

Образовни систем у Фочи је успостављен кроз мрежу предшколских, основношколских, 
средњошколских и високообразовних установа. 

Предшколско образовање 

Општинска ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ је почео са радом у децембру 1965.године. 
Установа је смјештена у објекту капацитета 100 мјеста, који није грађен у складу са 
стандардима предшколских установа. И поред тога што је столарија  комплетно замјењена, 
објекат није термоизолован, а кров у једном дијелу прокошњава, што зграду чини енергетски 
недовољно ефикасном. Узимајући у обзир обим потребних радова, а прије свега  чињеницу 
да постојећи капацитети објекта не задовољавају све израженије потребе грађана за 
услугама предшколског образовања и васпитања,  не постоји оправданости даљег улагања у 
постојећу инфраструктуру.  

Из  тих разлога је Општина Фоча подржала иницијативу установе за изградњу  новог објеката 
капацитета 250 мјеста на истој локацији, која ће откупом сусједног земљишта бити значајније 
проширена, а нова зграда би требала бити израђена у складу са Правилником о педагошким 
стандардима и нормативима за област предшколског васпитања и образовања6. 

 

Подаци у табели говоре о тренду значајног 
повећање броја дјеце обухваћених 
предшколским васпитањем и образовањем – 
увећање од  34%.  

Број дјеце на листи чекања континуирано 
расте.  

Буџетом општине су обезбјеђена средства за 
рад дјечијег вртића која износе 2,8% укупног 
буџета. 

Установа је у претходне 3 године значајно 
увећала сопствене приходе и тиме смањила 
учешће буџета у укупним средствима 
установе, који је у 2015.години износио 
54,62% укупних прихода (76,42% у 
2013.години).  

Извор финансирања је и партиципација 
родитеља у цјени услуге, која износи 110 КМ 
на мјесечном нивоу за цјелодневни и 65 КМ 
за полудневни боравак.  

 
Извор података: ЈУ „Чика Јова Змај“, јули 2016  

                                                           
6 Правилник о педагошким стандардима и нормативима за област предшколског васпитања и образовања 
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За 37 дјеце самохраних родитеља обезбјеђено је суфинансирање у износу од 50% од цјене 
услуге или за 10 дјеце је обезбјеђена партиципација од 50%.   

У  Дјечијем вртићу тренутно је запослено 12 радника, што је је недовољно у односу на тренд 
увећања броја дјеце, нити је усклађено са бројем запослених прописаних Правилником о 
ближим условима за почетак рада и обављање дјелатности установа за дјецу. Исказане су 
потребе за запошљавањем 6 васпитача, логопеда, дефектолога, психолога и социјалног 
радника. Установа располаже скромном опремом и дидактичким материјалом, који установа 
уз подршку пројеката и донација константно обнавља.  До сада је обезбјеђена подршка од 
страна УНИЦЕФ-а као и од ЦИВИТАС-а  из Сарајева чиме је омогућена доступност 
предшколског васпитања и образовања у руралним подручјима - програми бесплатних 
мобилних играоница у трајању од 180 сати и реализација обавезног припремног програма 
дјеце у години пред полазак у школу. У подручним школама у МЗ Миљевини и МЗ Брод на 
Дрини и МЗ Попов Мост стављене су на располагање по једна просторија у којима се 
реализује програм предшколског образовања и васпитања, који се реализује у складу са 
ограниченим финанијским могућностима.  

Инклузивни приступ је успостављен. У вртићу тренутно борави двоје дјеце које имају 
оштећење слуха. У саставу установе је 2010.г. уз подршку УНИЦЕФ-а, формиран Центар 
(играоница) за рани раст и развој, која реализује програме ране детекције и интервенције за 
дјецу која имају извјесна кашњења у развоју. Корисници услуга су и малишани из сусједних 
општина: Горажда, Вишеграда и Билећа.  

Дјечији вртић интезивно сарађује са Домом здравља, Центром за социјални рад , школама, 
Медицинским и Стоматолошким факултетом, као и са удружењима грађана („Трачак наде“ и 
Омладински покрет Фоча). Сарадња се огледа у реализацији заједничких активности из 
домена струке, хуманитарног рада, али и приликом уписа у школу дјеце, корисника ове 
установе.  

Потреба за изградњом новог објекта предшколске установе препозната је као приоритет 
Скупштине Општине Фоча, која је подржала иницативу предшколске установе и отпочела 
поступке од значаја за обезбјеђивање адекватне локације.   

Исказана је потреба за набавком основне опреме и дикатичког материјала у складу са  
прописаним стандардима за рад установе.  

Број запослених у установи не одговара стандардима прописаних Правилником о ближим 
условима за почетак рада и обављање дјелатности установа за дјецу, те је исказана 
потреба за повећањем броја васпитача/ца и стручних радника (логопед, психолог, педагог, 
социјални радник).  

Достпуност предшколског васпитања и образовања дјеци у руралним подручјима није 
обезбјеђена на одржив начин, већ се спроводи уз подршку националних и међународних 
партнера.  

Партнерство између јавног и приватног сектора није могуће, с обзиром да на територији 
општине не постоје приватни вртићи чији је рад усклађен са законом и релевантним 
правилницима.  

Сарадња са ресорним установама (здравства, образовања, социјалне заштите, културе), 
као и удружењима грађана је успостављена, али је препозната потреба за даљим 
унапрјеђењем. 
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Основно образовање 

Основна школа „Свети Сава“ смјештена је у објекту изграђеном 1958.године који је 
првобитно кориштен за Учитељску школу и Гимназију, па се и сада генерације „ матураната“ 
окупљају у њој. Старост објекта, али и недовољна улагања у његову реконструкцију и 
опремање условљавају потребу за реализацијом инфраструктурних пројеката којима би се 
омогућило не само повећање образовних садржаја, квалитета образовања, енергетске 
ефикасности објекта, већ и повећање безбједности ученика.  

Иако је евидентно да се број дјеце смањује, потреба за простором, а посебно за намјенским 
просторијама, се повећава због начина функционисања школе у 21. вјеку и све већих потреба 
да се у школи организују додатне активности за дјецу која треба да се образују у духу потреба 
савременог друштва.  

Централна школа располаже са 21 учионицом, библиотеком и фискултурном салом као и 
пратећим просторијама. Већином је заступљена кабинетска настава. Кабинети нису најбоље 
опремљени мада је учешћем у пројектима као и донацијама унапријеђено стање 
опремљености појединих кабинета савременом опремом  (кабинет биологије, страних језика 
и двије мултимедијалне учионице). Како је школа као један од приоритета свог развоја 
поставила „повећање заступљености савремене технологије у настави“ једна од учионица је 
претворена у мултимедијални кабинет (садржи пројектор, интерактивну таблу и сл.) и 
користи се према седмичном распореду и договору наставника. Како постоји велико 
интересовање за коришћење овог кабинета, у плану је опремање још једног, чиме ће се још 
смањити број  учионица редовне наставе.  

Проблем са недостатком простора и организовањем наставе настао је током 2014/15.године 
када је успостављена услуга Продуженог боравка за ученике прва три разреда (преко 100 
ученика је исказало потребу за Продуженим боравком према резултатима анкете 
реализоване пред крај школске 2015/16.године). Иако су адаптиране двије учионице за 
боравак дјеце и истовремено смањен број учионица за редовну наставу, тај простор није 
довољан. Недостатак простора је условљен и повећањем броја ученика Основне музичке 
школе, која је смјештена у оквиру школе, а којој је уступљен додатни простор мимо 
првобитно предвиђеног.  

Почетком 2014/2015.г. у оквиру школе форимирана је Ученичка задруга „Младост“ са 
сљедећим циљевима: развијање позитивног односа према раду, предузетничког духа, 

  

Присутан је  тренд смањења броја 
ученика (65 у односу на 
2013/14.годину). 

Од укупног броја ученика у централној 
школи је 666 ученика, у ПО Миљевина 
78 ученика и ПО Драгочава 11 ученика.  

Укупно 55 ученика путује до школе 
више од 4 км и за њих је обезбијеђен 
превоз.  

У школи је упослено 63 радника. 

 
Извор података: Основна школа „ Свети Сава“ Фоча, 
јули 2016 
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стваралаштва; стварање радних навика и професионалном усмјеравању ученика; повезивања 
наставе са производним и другим корисним радом, као и оспособљавању ученика – чланова 
задруге за рад у одређеним занимањима, као и допринос стварању бољих услова за живот и 
рад у Школи, али и дјеловање на локалну заједницу друштвено-одговорним радом и 
активностима. До сада, Задруга се највише бавила продајом предмета који се производе кроз 
рад различитих секција али и кроз редовну наставу. Продаја је организована кроз продајне 
сајмове отворене за посјетиоце из локалне заједнице и шире. Сајмови су изузетно посјећени 
и ученици највећи број својих радова продају. Ученици израђују различите ствари које 
продају (накит, украсне предмете, беџеве, фотографије, ликовне радове, цвијеће, колаче и 
још много тога). Осим продајних сајмова у школи, Задруга се укључује у манифестацију „Сајам 
креативаца“ који организује Туристичка организација Фоча, те су на тај начин производи још 
доступнији грађанима, а у плану је успостављање сталне сарадње са ТО Фоча у покушају 
континуираног пласмана ученичких радова (нарочито беџева за различите манифестације 
које ученици израђују захваљујући томе што су добили беџомат кроз један пројекат). У школи 
је организована и стална поставка радова који се могу купити под називом „Гифтс схоп нон-
стоп“ и у сваком тренутку посјетиоци могу да купе неки производ Задруге. У школи се кроз 
Задругу континуирано прикупља папир и пластика, који се продају предузећу у Горажду. Осим 
континуираног прикупљања, организују се и догађаји као што је „Седмица рециклаже“ када 
се интензивно сакупља папир и пластика и гдје се укључује и локална заједница, фирме, 
приватници, и сл. У тој акцији се сакупи велика количина рециклажне сировине. У плану је да 
Задруга реализује низ активности кроз које ће покушати да утиче на Општину Фоча да се 
локално комунално предузеће почне бавити откупом ове амбалаже јер добар дио зарађеног 
новца Задруга губи због тога што је откуп у Горажду. Задруга се бави и узгојем цвијећа које 
продаје, а у плану је прављење малог воћњака и повртњака у школском дворишту. 

ОШ „Веселин Маслеша“ у Фочи почела је са радом 1. децембра 1960. године као  самостална 
основна школа. Централна школа располаже са 14 учионица, библиотеком и фискултурном 
салом као и пратећим просторијама, укупно 2.068 м2 затвореног простора. На почетку 
школске године уписано је  518 ученика, који су распоређени у 31 одјељење. Просјечан број 
ученика у одјељењу је у Централној школи 20,94%, а у подручним школама 14,11%.   

 

Школске 2008/09. године школа је, осим кровне конструкције, уз помоћ Америчке амбасаде и 
Општине Фоча, комплетно реновирана (фасада, столарија, унутрашњост). Вриједност пројекта 
је била око 1.000.000 КМ. Уз помоћ Словачке амбасаде, 2014. године, замијењене су стаклене 
површине на фискултурној сали у ПО Брод Н/Д.  Успјешна сарадња са Словачком амбасадом, 
је настављена и током 2016.г. те су пројектом, одобреним у оквиру микро грантова 
обезбијеђена средства за замјену подних облога у фискултурној сали у централној школи у 
износу 10.000 КМ. Микрокредитна организација Микрофин донираће подручним одјељењима 
5 рачунара и један дио књига за школску библиотеку. Значајно је напоменути да школа 
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посједује мокре чворове, који су у употребљивом, добром стању, као и властито централно 
гријање. Такође, школа располаже са ограђеним школским двориштем у склопу којег се 
изводи настава физичког васпитања. За потребе пружања бјезбедности ученицима, 
успостављен је систем видео надзора и противпожарни систем.  

ПО „Брод“ се некада звала ОШ "Фочанска омладинска чета". Удаљена је од Централне школе 
око 5 километара и налази се на раскршћу путева за Сарајево, Требиње, Никшић/Подгорица.  
И ова школа је због смањења броја ученика ушла у састав ОШ "Веселин Маслеша", септембра 
1994. године. Некада је бројала и до 900 ученика. Данас, школа броји  107 ученика. ПО Брод 
располаже са 10 учионица, библиотеком и фискултурном салом као и пратећим просторијама, 
укупно 1.493 м2 затвореног простора. Школа посједује мокре чворове, који су у употребљивом, 
солидном стању. Школа располаже са великим, дјелимичо ограђеним, школским двориштем, 
у којем се налазе асфалтни полигони на којима се изводи настава из физичког васпитања, као 
и разне манифестације и спортска такмичења ученика. Школа посједује властито централно 
гријање. Фасада школе је у веома лошем стању и било би неопходно обновити је. У саставу 
школе је и фискултурна сала која је такође у лошем стању (паркет).  

ПО „Попов мост“ се некада звала ОШ "Сава Ковачевић". Налази се на магистралном путу Фоча 
- Требиње. Удаљена је од Фоче 23 километра. Септембра 1996. године ушла је у састав ОШ 
"Веселин Маслеша". Прије ратних дешавања, школа је бројала преко 800 ученика. Данас, 
школу похађа 15 ученика. Иначе, ова школа је мултиетничка, гдје ученици Срби и Бошњаци 
заједно прате наставу. Школа располаже са 8 учионица, фискултурном салом,  као и пратећим 
просторијама, укупно 850 м2 затвореног простора, као и школским двориштем. Школа има 
урађен мокри чвор. Загријавање просторија врши се пећима на чврсто гориво. Школа користи 
само приземље, док је спрат у веома лошем стању. Фискултурна сала не посједује систем 
гријања, па је зими немогуће изводити наставу физичког васпитања. Постоји идеја да се и 
спрат адаптира и опреми као учионички простор, док би приземље било преуређено као собе 
(спаваонице), гдје би се организовали кампови, љетне школе итд.  

ПО „Мјешаја“ је петоразредна школа. Удаљена је од Централне школе око 8 километара и 
налази се на магистралном путу Фоча - Требиње. Школа, данас, броји 8  ученика сврстаних у 
једно комбиновано одјељење. Школа има 2 учионице, постоји мокри чвор. Школско 
игралиште није адекватно и прилагођено потребама ученика. Укупна површина простора 
износи 100 м2.  

Социјална карта за школску 2016/17.години указује на сљедеће: 53 ученика путује преко 4км 
до школе и за њих је обезбијеђен превоз средствима Министарства просвјете и културе.  Два 
ученика примају стипендију у износу 100 КМ (Фондација „ Хастор“). 

Савјет ученика организатор је бројних хуманитарних акција помоћи социјално угроженим или 
болесним особама. Између осталог то су акције: „Дар од срца вршњацима“, „Поклони књигу, 
помози другу“,“Један слаткиш, једно дијете“. Учествује у организацији Дана дјечијих права, 
Недеље толеранције, Дана планете земље, Дан слијепих лица и како помоћи слијепим и 
слабовидим особама, препознавање и поступање са њима „Слијепи ученици, наши ученици". 
Презентују се теме о вршњачком насиљу, како побољшати учење, сигурност и заштита дјеце 
на интернету и друштвеним мрежама. Такође су учествовали у бројним акцијама чишћења 
околине.  

Када је ријеч о инклузивној настави, у ОШ „Свети Сава“ се спроводи наставни план и програм 
за ученике са ЛМР (у питању је ученица 7. разреда). У овој школи не постоји мобилни тим за 
инклузивну наставу. У ОШ „Веселин Маслеша“ поред специјалног одјељења, успостављен је 
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рад мобилног тима за инклузивну наставу а којег чине: директор, педагог, дефектолог 
(логопед и олигофренолог), и у зависности од случаја, наставници и учитељи. Редовну наставу 
у овој школи похађа пет ученика са налазом и мишљењем надлежне комисије за 
разврставање. По препоруци ове комисије, за једног ученика је потребан посебан НПП            
(ЛМР), а у осталим случејевима прати се редовни НПП уз прилагођавање могућностима дјеце. 
Обје основне школе у општини Фоча немају прилагођене приступе за особе са инвалидитетом, 
тј. прилагођене услове за дјецу и младе са инвалидитетом (недостају приступне улазне рампе 
и адекватно прилагођене просторије, ходници, фискултурна сала и учионице).  

Основна музичка школа Фоча основана је 1979.године и до рата је радила у простојима ОШ 
„Веселин Маслеша“. Усљед ратних збивања, затворена је 1992. године, а са радом наставила у 
просторијама ОШ „Свети Сава“. Школску 2015/2016. годину похађало је 167 ученика. Школа 
има 12 одјељења. Школа је просјечно опремљена наставним средствима, а потребе за 
набавком нове опреме и инструмената су велике. Исказана је потреба за обезбјеђивањем 
додатног простора, који би се ефикасно могао обезбиједити надоградњом простора на 
равном крову ОШ „Свети Сава“.  

Већина школа се суочава с проблемима лоше опремљености кабинета за физику, хемију, 
биологију, математику, те радионица за практичну наставу. Осим тога, већини школа 
недостају и друга техничка помагала потребна за савремено одвијање наставе.  

Све школе имају библиотеке са доста књижне грађе, али иста није прилагођена 
наставном плану за обавезну лектиру. Све школе имају фискултурне сале, али једини 
реквизити у салама су лопте. Иначе, спортске дворане у ОШ „Свети Сава“ и СШЦ су у доста 
лошем стању и захтијевају одређене адаптације. 

Ни једна школа нема адекватно освијетљено школско двориште нити има видео надзор. 

Заједнички проблем свих школа, како основних тако и средње, је дефицитаран наставни 
кадар за предмете: математика, физика, енглески језик, информатика и музичко 
образовање. 

Средње образовање 

Средњошколски центар (СШЦ) основан је 1983.године. У школском простору укупне 
површине 10.420 м2 (4.800 м2 отвореног и 5.620 м2 затвореног) смјештено је: 8 универзалних 
учионица (2.196 м2), 24 специјализованих учионица и кабинета (450 м2), као и 1 школска 
радионица за практичну наставу (374 м2). Поред бибилиотеке (120 м2) остали затворени 
простори у оквиру школе су: Велики амфитеатар капацитета 250 мјеста, са проширеном 
бином који је уз подршку ИПА 1 пројекта реновиран за мултифункционалну употребу; Мали 
афмитеатар (мултуфункционална учионица) реновиран уз оквиру ИПА2 пројекта, те 
Инклузивна учионица – адаптирана пројектом „Регионална подршка инклузивном 
образовању. Отворени простор школе се састоји од импровизованог игралишта и баште. План 
је да се један дио школског простора адаптира у игралиште (37м*18м). СШЦ на посједује 
фискултурну салу, већ користи Градску дворану, која се налази уз саму школу, као и двије 
подрумске фискултурне сале које су неусловне. СШЦ има властито централно гријање на 
чврсто гориво. За потребе пружања безбједности ученика, успостављен је систем видео 
надзора (16 камера) и противпожарни систем. Школа је недовољно опремљена наставним 
средствима. Специјализоване учионице нису све опремљене адекватним и потребним 
наставним средствима, које задовољавају нормативе. Школа посједује 2 интерактивне табле. 
Информатички кабинети за гимназију (2) су опремљени са 20 савремених рачунара, 2 
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штампача, 2 скенера, 2 камере, 2 лап топа. Друга два ИТ кабинета за економску и машинску 
струку имају старије моделе рачунара (укупно 20 рачунара). Ван наставе је у употреби 12 
новијих рачунара (у службама, за секције, библиотеку и израду пројеката). Професори имају 
на располагању за наставу 4 видео – бима и простор намјенски за видео презентације и 
дигитални час. 

Наставни планови који се остварују у школи садрже: обавезне, изобрне и факултативне 
предмете по разредима. Наставни план садржи и облике образовно-васпитног рада (редовна, 
допунска и додатна настава). Практичну наставу и праксу СШЦ остварује у школској 
радионици или у сарадњи са предузећима, установама и др.организцијама у вријеме, на 
начин и под условима који се уређују међусобним уговорима. Од 2010.године СШЦ је 
регистровала и проширену активност рада – образовање одраслих за сљедеће образовне 
профиле: економски, медицински , шумарски и машински техничар. Од оснивања, укупно 115 
полазника је завршило образовање. Ваннаставне активности у школи су екскурзије, хор, 
културно-умјетичке активности, хуманитарне активности, спортско-рекреативне активности.  

СШЦ има стално запослених 50 наставника и  19 помоћних радника, те  5 наставника на 
одређено вријеме. Буџетом Општине Фоча финансирају се плате и накнаде трошова 
запослених, расходи по основу коришћења роба и услуга, издаци за нефинансијску имовину, 
пројекти за текућу годину. За 2015.годину опредијељен је износ од 266.800 КМ (2,29% укупног 
буџета општине).  

Средњошколски центар је током 
2015/2016. године похађало 653 ученика. У 
посматраном периоду (2011-2015.година) 
уочава се тренд смањења броја ученика за 
12% (86 ученика). Највећи број ученика 
похађа гиманзију (45%), здравствени смјер 
(19%), машинство и обрада метала (15%), 
економију, право и трговину (12%), док се 
код ученика  смјера шумарство и обрада 
дрвета уочава континуирани пад, те су 
ученици ове струке заступљени са 7,7% у 
укупном броју ученика 2015/16.године. Од 
2013.године укинут је смјер угоститељства 
и туризма. 

 

Извор података: СШЦ Фоча, август  2016 
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Извор података: СШЦ Фоча, август  2016 

Социјална карта ученика за школску 2015/16.години указује на сљедеће: 48 ученика путује 
преко 4км до школе и за њих је обезбијеђен превоз средствима општинског буџета. Само 
један ученик прима стипендију (Фондација „Хаустор“). СШЦ похађа укупно 16 ученика са 
посебним потребама, од тога: 11 ученика са оштећеним видом, 2 ученика са оштећеним 
слухом, 2 ученика са физичким инвалидитетом и 1 ученик са лаком менталном ометеношћу.  

СШЦ је у претходном периоду реализово сљедеће пројекте: уз подршку  УНДП-ја , током 
2008/2009.г. извршена је санација школске радионице за извођење наставе машинске и 
шумарске струке у  три фазе: реконструкција равног крова, мокрих  чворова и сређивање 
ентеријера, увођење парног гријања. Током 2015. г. уз подршку Владе Јапана, Јапанска 
агенција за међународну сарадњу, СШЦ је уз рачунарску опрему добио и пратећи софтвер за 
наставу и посебне уџбенике за инфорамтику, који су направљени по узору на јапански 
наставни процес и представљају комбинацију домаћег и јапанског начина учења 
информатике. Током 2016.године у СШЦ реновиран је дио простора у мали амфитеатар за 
извођење драмских представа, пројекцију филмова и организацију разних врста ваннаставних 
активности, а у оквиру пројекта прекограничне сарадње СШЦ и Средње мјешовите школе 
„17.септембар“ из Жабљака у Црној Гори, који је финансиран из ИПА фондова ЕУ у оквиру 
програма прекограничне сарадње. У оквиру пројекта ''Од инклузивне учионице до 
инклузивне Европе'', који се реализује од 2013. до септембра 2016. г. у оквиру програма 
Регионална подршка инклузивном образовању земљама југоисточне Европе, подржаном од 
ЕУ и Савјета Европе. Током пројекта  пружена  је подршка школи у провођењу инклузивне 
праксе за ученике са посебним потребама, као и за оне који су маргиновализовани и/или 
асоцијални, а истовремено и подршка талентованим ученицима. Пројекат „Превент“ рализује 
се током 2015/16.године у сарадњи ас НВО „Жене женама“ из Сарајева који има за циљ 
ширење свијести о родној равноправноти, препознавању различитих облика насиља, са 
акцентом на насиље у вршњачким адолесцентским везама.  У току је и пројекат „Прилика 
плус“ који има за циљ унапрјеђење пректичне наставе, који је финансиран од стране Владе 
Швајцарске.  

Савјет ученика СШЦ је један од најактивнијих у Републици Српској, који већ 8 година проводи 
хуманитарну акцију „Пружи руку пријатељства“ током које ученици прикупљају новчана 
средства за новогодишње пакетиће за дјецу из социјално угрожених породица, као и 
средстава за обољела лица. У претходним годинама реализовани су бројни пројекти: 
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„Фабрика знања“, едукативна манифестација информационих технологија, која се одржава 
под покровитељством предсједника Републике Српске, уз подршку Министарства просвјете и 
културе Републике Српске и великог броја међународних компанија и локалних спонзора; 
учешће у пројекту “Образовање за мир” који је реализовао Хелсиншки одбор за људска права 
у РС, а уз финансијску подршку Америчке агенције за развој УСАИД; учешће у 
традиционалном пројекту „Волонтирај-Кредитирај“ који реализује НВО ИНФОХОУСЕ гдје 
ученици својим волонтерским радом обезбјеђују средства за Сајам кредитирања. Кроз овај 
пројекат под називом „Арт ин медиа рес“ опремили су ликовни атеље са 165 штафелаја, 
сликарским платном и уљаним бојама.  У циљу подршке ученичком предузетништву 
реализован је БИП пројекат, где се ученицима омогућује стицање основних знања о оснивању 
и вођењу предузећа. У оквиру праксе економске струке, ученици су креирали виртуелна 
предузећа.  

Српска православна богословија (СПЦ) Светог Петра Дабробосанског Фоча је једина је    
Богословија у БиХ, а једна од укупно 7 богословија СПЦ у којима се ученици васпитавају и 
образују у духу свештеног Предања Једне, Свете, Саборне и Апостолске Православне Цркве, и 
припремају за вршење црквених служби: свештенослужитељске, вјероучитељске и других, и 
стичу могућност уписа на високе богословске и на друге високе школе7. Школовање у 
богословијама траје пет година, уз обавезно полагање завршног богословског испита. У 
склопу сваке од Богословија постоји и ђачки интернат. СПЦ Богословија у Фочи запошљава 42 
лица, од тог броја 11 је високо квалитетно наставно особље. У школској 2015/2016. години 
укупан број ученика је 84. Српска православна богословија има хор чији су наступи запажени 
како у Фочи тако и шире.  

Високошколско образовање 

Медицински Факултет је почео са радом 1993. године у Фочи када је уписано 160 студената. 
Академске 2015/16.г. на факултету студира преко 1.500 студената на четири студијска 
програма и то: медицина, стоматологија, дефектологија и здравствена њега. Укупан број 
запослених је 329. Факултет ради и дјелује у својој властитој згради, чија укупна површина 
корисног простора износи око 5.000 м2. Настава се изводи у кабинетима који су опремљени 
савременим наставним средствима. Сви амфитеатри и учионице су опремљени рачунарима и 
видео пројекторима. Факултет има два амфитеатра, неколико учионица, централну 
истраживачку лабораторију за хистологију, патологију, хемију и биохемију, клиничке 
вјештине, дисекциону анатомску салу, два компјутерска центра са по 11 рачунара и сталним 
приступом интернету, предклиничко одјељење, деканат, студентску организацију, 
администрацију, итд. Библиотека Медицинског Факултета посједује 4.500 књига. Студентски 
стандард представља један од кључних проблема. Постојећи Студентски дом у Фочи налазу 
се и у оквиру ЈУ Студентски центар Пале. Студентски дом Фоча је капацитета 110 студената и 
налази се у кругу Клиничког центра Фоча и Медицинског факултета. У дому су смјештене 
студенткиње Медицинског факултета у Фочи. Њих 120 дијели 6 купатила и једну веш машину, 
а мушке колеге су присиљене да плаћају приватни смјештај. Усељење у нови Студентски дом 
капацитета 350 кревета очекује се почетком нове академске 2016/2017. године.  

Православни богословски факултет, некад познат као Духовна Академија у Фочи ради од 
1993. године. У адаптираним просторијама на Велечеву факултет има све услове за рад. За 
потребе Богословског Факултета адаптиран је простор бивше фабрике кошуља, кабинети за 
стране језике су најсавременије опремљени, студентима је на располагању вешерница, 

                                                           
7 (чл. 1 Уредбе о Богословијама СПЦ) 

http://bogoslovija.org/o_bogosloviji/uredba-o-bogoslovijama/
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кухиња, економат, као и 200 мјеста за смјештај студената и ученика. У комплексу садашњег 
Богословског Факултета у Фочи је изграђена Црква Св.Василија Острошког, а све у циљу 
дугорочног функционисања факултета и школе. На Православном Богословском Факултету 
студира око 550 студената (извјештај 2015/16.). У радном односу се налази 27 радника од чега 
је у наставном процесу ангажовано осам редовних професора и четири ванредна професора. 
На Православном богословском факултету у Фочи лиценцирана су три студијска програма: а) 
Православна теологија, четверогодишњи студиј, на који је уписано у школској 2015/16. 
години 33 студента; б) Практични смјер трогодишњи студиј на који је уписано у школској 
2015/16.г. 9 студената; ц) Црквена умјетност и сликарство четворогодишњи студиј на који у 
овој школској години није било уписа. Мастер у овој школској години у првом року уписало је 
5 студената, а други уписни рок је у току.  

И поред значајних улагања у  инфраструктурне капацитете СШЦ, још увек постоји 
потреба за њиховим унапрјеђењем како би се подигао ниво енергетске ефикасности 
објекта, унаприједио квалитет наставе и школа учинила што безбједнијим мјестом за 
боравак ученика. 

Препозната је потреба за интезивнијим повезивањем са релевантним актерима на 
локалном нивоу, а прије свега са представницима локалне самоуправа и представника 
привреде, како би се средњошколско образовање ускладило са потребама тржишта рада.  

Програми Савјета ученика СШЦ, посебно они који се односе на промоцију и обуку у области 
предузетништва, изискују мјере афирмативне акције, како од стране локалне самоправе, 
тако и партнера на ентитетском, државном и међународном нивоу.  

Паралелно са континуираним јачањем капацитета средње школе за омогућавање пуне  
инклузије дјеце и младих са посебним потребама у образовни систем, препозната  је 
потреба за подршком талентованим ученицима, па се приједлог за оснивање Центра за 
младе таленте, као регионалне установе,  може сматрати оправданим.  

Унапрјеђење постојећих капацитета СШЦ  за примјену концепта образовања одраслих је 
један од приоритета заједнице, како би се интезивирао процес усклађивања образовања са 
потребама тржишта рада, чиме се посљедично доприноси смањењу процента 
незапослености у заједници.  

И поред тога што локална самоуправа нема надлежности у области високог образовања 
не треба занемарити чињеницу да на територији општине борави око 2000 студената 
који имају потребу за задовољењем стамбених, културних, спортских и др. потреба, и 
представљају значајан ресурс заједнице коме треба посветити посебну пажњу. 

IV.1.5.2. Култура 

Културни живот у општини Фоча одвија се у оквиру ЈУ Центар за културу и информисање 
(ЦКИ), који је  смјештен у  згради површине 803 м2 корисног простора у власништву Општине. 
У ЦКИ запослено је 12 радника (4 новинара, 2 тонска реализатора, 2 адм.радник, 1 дикректор, 
3 техничка радника). ЦКИ, као кључни креатор и носилац културног живота дјелује у 4 
области: култура, информисање, образовање и издаваштво.  

У области културе ЦИК има улогу организатора и координатора културних програма и 
манифестација, која подразумијева сарадњу са: образовним установама (Основном  
музичком школом, СШЦ, Богословијом „Св.Петар Дабробосански“, основним школама, 
Медицинским и Богословским факултетом), локалним удружењима и културним 
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дјелатницима (КУД „ Вила“, и „Фоча“, СПКД  „Просвјета“, ГД „Херцег Шћепан“, УЛУ „ ОН“).  
Најзначајнији допринос ЦКИ је организација и суорганизација  „Јануарских свечаности“ и 
„Мајских дана духовности, културе и спорта“ које трају читав мјесец. Поред партнерства у 
реализацији сталних културних манифестација („Тара без граница“ на Шћепан Пољу; 
„Петровдански поетски вијенац“ у Калиновнику, и др.) регионална сарадња је остварена са 
домовима културе у Вишеграду и Рудом, као и Андрићградом, те културним установама Града 
Крушевца. ЦКИ посебну пажљу посвећује афирмацији младих, домаћих стваралаца (сликара, 
пјесника, музичких талената, рецитатора, гуслара и др). 

Информативна делатност - Радио Фоча је једино јавно гласило, односно информативни 
сервис у општини, који има статус регионалног медија јер сигналом покрива све општине 
горњег Подриња (Чајниче, Ново Горажде, Калиновик). Програмском схемом обухваћени су 
сви сегменти: информативни, образовни, привредни, политички, културни, спортски, 
омладински, музички, дјечији и забавни. Поред  емитивања програма на фреквенцији 
додијељеној од Регулаторне агенције за комуникације БиХ, сингал Радио Фоче се може 
слушати и путем интернета www.радиофоца.цом,  а информације о дешавањима у Фочу се 
могу пратити и путем ФБ странице „РадиоФоча“, која је јако посјећена (од 5.000 до 10.000 
корисника, у зависности од важности информације).  

Образовна дјелатност се реализује кроз Школу енглеског језика, основану 2002.г., која је 
стекла респектабилан образовни ниво. Од 2013.г. покренута је и Школа њемачког језика, а 
настава се изводи по програму Гете института. Школа се издржава од соптвених прихода. 
Образовна дјелатност се реализује и кроз стручна предавања и семинаре које ЦИК организује 
у сарадњи са Медицинским и Богословским факултетом.   

Издавачка дјелатност се реализује у сарадњи са Општинским одбором Спрско просвјетно 
културног друштва „Просвјета“ са сједиштем на Палама чиме се омогућава публиковање 
поезије, прозе, али и стручне литературе локалних аутора. Од 2010.године, када је обновљен 
рад у Фочи, издато је преко 30 књижевних дјела.   

Биоскоп непрекидно функционише од 2012.године. Грађанима су једном или два пута 
мјесечно омогућене филмске пројекције које се емитију у 3Д техници на „кристалном“ 
платну. Кључни проблеми са којима се суочава ЦИК су недовољна енергетска ефикасности 
објекта (промјена начина гријања, замјена столарије, реконструкција крова), обезбјеђивање 
стабилности електро напајања предајника  на Кмуру ,као и набавка рачунара и друге техничке 
опреме.  

Музеј “Стара Херцеговина” је јавна установа чији је оснивач Општина, која и финансира 
његову дјелатност. Музеј је меморијалног карактера, има сталне поставке “Фоча у 
прошлости”, “110 дана Фочанске Републике”, те спомен собу погинулим борцима 
„Отаџбинског рата“. У оквиру Музеја егзистирају мања етнографска и археолошка збирка, а у 
складу са потребама и могућностима организују се и повремене поставке. Музеју недостају 
витрине за експонате, као и савремена техничка помагала. У току 2015. и 2016. године на 
згради Музеја је промијењен кров и прозори и урађена фасада.За бољу функцију и рад 
Музеја и Библиотеке потребно је ријешити проблем гријања у објекту. 

Српска централна библиотека Просвјета је матична библиотека за фочанску регију, са 
књижним фондом око 70.000 књига и 1.000 чланова, али библиотеци недостају књиге за 
слијепа и слабовидна лица, као и адекватан простор за читаоницу. Музеј и Библиотека су 
смјештени у згради некадашњег хотела “Герстл”.  

http://www.radiofoca.com/
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У саставу ЈУ  “Музеј старе Херцеговине” 2007. године основано је Градско позориште, када је 
основано и аматерско позориште. Буџетом Општине Фоча подржавају се материјални 
трошкови и програмске активности установа културе у износу од 571.600 КМ (14,3% у односу 
на укупан буџет).  

Један од значајних културних догађаја који се реализује на територији општине је Фестивал за 
младе ОК Фест – културни догађај који својим циљем, програмом и садржајима настоји да 
врати „стари сјај“ Националном парку Сутјеска и постане један од значајнијих регионалних 
фестивалских догађаја. Фестивал нуди бројне садржаје у оквиру забавно-едукативних зона: 
Адреналнин зона (рафтинг на Тари, посјета прашуми Перућици, планинарска шетња до 
подножја Маглића, спортске активности); Агора зона: панел дискусије и мини конференције у 
сарадњи са партнерским омладинским и студентским организацијама; Умјетничка зона – 
музички концерти, ревије студентских филмова и представа, пројекције свјетских филмских 
остварења.  

И поред бројних културних установа и организација, те дјелимично одговарајућих објеката 
за културна дешавања, може се рећи да културни живот није довољно развијен. Културни 
садржаји су малобројни да би задовољили потребе становника, а посебно оних у руралним 
дијеловима општине. 

У свим установама културе неоподне су интервенције на унапрјеђењу постојеће 
инфраструктуре, а посебна потреба је исказана за унапрјеђењем енергетске ефикасности 
и унапрјеђења система гријања, чиме би се омогућила реализација програма током читаве 
године.  

Рад удружења грађана која дјелују на пољу културе није у довољној мјери подржан 
средствима буџета, а посебан проблем представљају недовољно развијени капацитети 
удружења за обезбјеђивање средстава путем пројеката. Истакнут је и проблем 
недостатка простора за рад удружења, посебно КУД Фоча, који броји преко 300 чланова 
узраста од 7-77 година.  

Уочена је недовољна подршка локалне самоуправе у реализацији културних манифестација, 
које поред задовољавања културних потреба грађана, али и посјетилаца из других крајева, 
представљају потенцијал за развој културних индустрија, које област културе стављају у 
функцију локалног економског развоја. 

IV.1.5.3. Спорт   

Област физичке културе на подручју општине је организована на основу Закона о спорту РС. 
Локална управа има велико разумијевање према потребама Спортског савеза, те се за 
потребе реализације спортских активности издваја у просјеку 9,5 % Општинског буџета. У 
Спортском савезу постоје дефинисани критерији по којима се распоређују буџетска средства 
спортским клубовима. Осим ових издвајања из буџета, Општина издваја и посебна средства 
за изградњу и одржавање спортских објеката и терена. Општина у сарадњи са Спортским 
савезом у свакој већој и насељенијој мјесној заједници планира изградити спортски терен за 
мали ногомет, кошарку и одбојку. Недавно је Општина издвојила средства за обнову и 
реконструкцију два тениска терена, а Спортски савез ради на поновном покретању тениског 
клуба. 

Спортски клубови у Фочи окупљени су у Спортски савез Фоча, кроз који се и финансирају. 
Спортски савез чини 13 клубова (фудбалски, кошаркашки, одбојкашки, карате, кик бокс, 
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мјештовито борилачко друштво, карате клуб, тениски клуб, спортско риболовачко друштво, 
спасилачки клуб  „Wолф“, удружење планинара,..) са 1.200 до 1.500 чланова свих узраста. На 
подручју општине Фоча најуспјешнији су Фудбалски клуб Сутјеска, Кошаркашки клуб Сутјеска, 
Тениски клуб Фоча, те Одбојкашки клуб Сутјеска. Ту су још и Карате клуб „Нипон“,Кик бокс 
клуб ИГМА, Ловачко удружење “Бакић”, Спортско-риболовно друштво “Младица”, 
Планинарско друштво “Зеленгора”, Удружење рафтера Дрина и Тара. Спортски клубови се 
финансирају у основном дијелу (такмичење, тренинзи, опрема и реквизити) из Општинског 
буџета, док се за додатне потребе изналазе други извори финансирања.  

Спортски клубови се такмиче у првој лиги РС по гранским савезима. Поред лигашких 
такмичења, организују се и друге спортске манифестације. Најзначајније спортске 
манифестације на подручју општине су међународни омладински турнир “Фоотбалл 
фриендс“ и „Стреет фоотбалл“. Редовно се организују меморијални турнири у малом 
фудбалу, манифестација Међуопштинске спортске игре - МОСИ у којима учествује укупно 29 
општина са тромеђе, те Мале олимпијске игре - МОИ у којима учествују дјеца школског 
узраста. Сваке године организује се прољетни крос и “Мајске свечаности” у склопу којих се 
организују разне манифестације. 

Поред учешћа у организацији спортских турнира, Спортски савез је задужен да управља „Аква 
парком“ од јуна до септембра. Поред финансирања из буџета, спортски клубови имају и 
могућност кориштења Спортске дворане за тренажни процес и могућност такмичења. Осим 
Општинског буџета, други извори финансирања су занемарљиви – јавна предузећа су готово 
престала издвајати средства за спорт, а и други спонзори и донатори нису у могућности да 
значајније подрже спортске клубове.  

Препозната је потреба за оснивањем јавне установе у области спорта, како би се 
унаприједила координација спортских активности, обезбиједила ефикаснија брига о 
постојећим  спортским објектима, омогућила изградња недостајућих објеката, извршила 
набавка неопходне спортске опреме и подигла ефективност буџетских издвајања за 
спорт.  

Различите могућности за суфинансирање нису препознате од стране клубова, нити су у 
оквиру удружења развијени капацитети за овакав начин обезбјеђивања одрживости. 

Овакво стање у области спорта оставља мало простора за укључивање представника 
осјетљивих група, посебно особа са инвалидитетом, јер већина спортских терена није 
приступачна, нити прилагођена њиховим специфичним потребама. 

IV.1.5.4. Здравство 

У општини Фоча достигнут је висок ниво пружања услуга, примарне, секундарне и терцијарне 
здравствене заштите захваљујући, прије свега, постојећим установама и институцијама, али и 
едукованом кадру и савременој опреми. Здравствена заштита у општини Фоча је 
организована кроз рад сљедећих установа: ЈЗУ Дом здравља, апотекарске установе, Институт 
за јавно здравство, ЈЗУ „Универзитетска болница Фоча“. На подручју општине регистрована је 
једна приватна кардиолошка ординација, 3 стоматолошке ординације и 2 приватне апотеке.  

Грађани општине Фоча услуге примарне здравствене заштите остварују у оквиру ЈУ Дом 
здравља, чији је оснивач Општина Фоча,  али се велики број здравствених услуга пружа и у 
Универзитетској болници Фоча. Примарна здравствена заштита се остварује и у четири 
теренске амбуланте: Брод, Миљевина, Попов Мост и Челебићи, које су од централног Дома 
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здравља удаљене и до 40 км. Мрежа примарне здравствене заштите је добро развијена, док 
су потешкоће уочене код провођења породичне медицине у руралним дјеловима општине.  У 
оквиру Дома здравља успостављен је рад  сљедећих служби: Служба породичне медицине, 
Служба хитне медицинске помоћи, Служба лабораторијске дијагностике, Стоматолошка 
служба, Хигијенско-епидемиолошка служба, КСЗ - Педијатрија и Гинекологија, Служба 
економско-финансијских послова, Правна служба и Јединица за унапрјеђење квалитета. 
Током 2013. године, у оквиру Дома здравља формиран је Центар за ментално здравље, који 
усљед непостојања адекватног простора и опреме није стекао акредитацију, иако је уочена 
тенденција раста броја пацијената код којих се може дијагностицирати пост-трауматски 
стересни поремећај (ПТСП), као и пораст броја душевно обољелих лица. 

Дом здравља смјештен је у згради која је аустроуграске градње из 1903.године и која је под 
заштитом државе као споменик културе, те не одговара стандардима прописаним за рад 
здравствених установа. Зграда ДЗ реновирана је прије 12 година, сређене су електро и 
водоводне инсталације, поправљена је фасада, али су радови на фасади неквалитетно 
изведени, тако да су се појавила оштећења. Постојеће службе које раде у склопу Дома 
здравља суочавају се са недостатком простора тако да није могуће ни проширење услуга због 
истог проблема. За двије амбуланте породичне медицине, које су у згради Дома здравља, 
недостаје опрема. Већина служби у Дому здравља има задовољавајућу медицинску опрему. 
Критично стање је са Службом хитне помоћи, која нема адекватно санитетско возило и 
опрему, а недостаје и одговарајућа одјећа и обућа за запослене. Стоматолошкој служби 
недостају стоматолошке столице, а и машине су дотрајале, те се доста средстава троши на 
њихово одржавање. Испред ДЗ не постоји паркинг простор који је искључиво намијењен за 
возила хитне помоћи и потребе запосленика ДЗ, већ се улица која пролази поред користи у те 
намјене. 

Све теренске амбуланте захтијевају веће грађевинске радове, посебно измјену столарије. 
Најгоре стање је у теренској амбуланти Челебићи гдје је потребно извршити послове 
комплетне адаптације и набавке опреме. Физички приступ примарној здравственој заштити је 
отежан посебно за становништво које живи у руралним подручјима, узме ли се у обзир да у 
Фочи, која је по површини јако велика општина, постоје само четири теренске амбуланте, те 
да у неке од њих љекари долазе само повремено, два или три пута недељно.  

Укупан број запослених у Дому здравља је 97, од тога 71 медицинског и 26 немедицинског 
особља. Број љекара је усклађен са нормативима. Постоји могућност за ново запошљавање 
уколико се буду створили услови кроз отварање нових служби (ЦБР, Радиологија итд.). Укупан 
број специјалиста у ДЗ је 16. Према специјализацији они се дијеле на: специјалиста 
породичне медицине (3), специјалиста пнеумофтифиолог, са доедукацијом из породичне 
медицине(1), специјалиста физијатар са доедукацијом из породичне медицине (1), 
специјалиста епидемиологије (1), специјалиста биохемије (1), специјалиста гинекологије (2),  
специјалиста педијатрије (1), специјалиста ургентне медицине (1), специјалиста дјечије и 
превентивне стоматологије (1), специјалиста оралне медицине и парадонтологије (1), 
специјалиста протетике (1), специјалиста болести зуба (1), специјалиста опште стоматологије 
(1). Потребан је и специјалиста психијатрије за нормално функционисање Центра за ментално 
здравље, а када се буду проширивале услуге исказаће се потреба и за специјалистима 
радиологије и физијатрије. 

Едукације за запослене се одвијају редовно у склопу активности које организују коморе 
доктора медицине, које се огледају у организовању стручних семинара и конференција. 
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Према подацима Фонда здравственог осигурања, око 9,35% становника општине Фоча није 
обухваћено системом здравственог осигурања. Овим проблемом су посебно погођени 
повратници, незапослена лица и демобилисани борци који нису регистровани код Бироа за 
запошљавање, сеоско становништво које се бави пољопривредом, те инвалиди од В до X 
категорије који су незапослени, а немају потврду од Министарство рада и борачко-
инвалидске заштите Републике Српске о могућности бесплатног лијечења.  

  

Извор података: Извјештај Дома здравља 2016.година 

Дом здравља је успоставио сарадњу са релевантним установама и удружењима грађана.  
Сарадња са Центром за социјални рад се одвија континуирано кроз:  рјешавање социјално-
медицинских проблема пацијаната, процјену дјеце и одраслих, процјену психолога у 
случајевима насиља у породици, давање стручних мишљења и тестирање за потребе Центра. 
Сарадња са образовним установама (предшколским установама и основним школама,  
Средњошколским центром Фоча, Средњом богословском школом) и удружењима грађана се 
реализује кроз заједничке пројекте који за циљ имају превенцију болести кроз усвајања 
здравих животних навика. У сарадњи са ЈУ Центар за културу и информисање, а у склопу 
промоције и превенције, емитоване су радио емисије са циљем информисања грађана о раду 
и услугама Центра за ментално здравље. У сарадњи са ЈУ Туристичка организација Фоче 
организован је Сајам креативаца на коме су своје радове излагали и корисници Центра за 
ментално здравље. 

Стање објекта постојећег Дома здравља захтијева опсежне интервенције које нису 
могуће због чињенице да се објекат налази на листи заштићених споменика културе, те је 
неопходно  покренути инцијативе за обезбјеђивање адекватног простора. Уочена је 
потреба и за додатним опремањем појединих служби и возног парка како би се задовољили 
критеријуми за обављање примарне здравствене заштите и подигао ниво њене 
ефикасности и ефективности. 

Доступност примарне здравствене заштите (и у физичком и у економском смислу) 
захтијева мјере афирмативне акције, с обзиром на то да велики број грађана не остварује 
ово право у потпуности, посебно када је ријеч о грађанима који живе у руралним 
подручјима.  

Инициране су активности од значаја за усвајање здравих животних навика дјеце и младих, 
који се реализују у партнерству здравствених, образовних, социјалних у културних 
установа и удружења грађана, који се финансирају углавном путем пројеката подржаних 
из националних и међународних извора, али не и из средстава локалног буџета, којим су 
опредјељена средства за грантове организацијама социјалне и здравствене заштите 
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(уочава се тренд смањења буџетских издвајања за ове намјене).  

Буџетом Општине Фоча опредјељују се износи за финансирање материјалних трошкова. 
Уочено је тренд номиналног увећање буџетских издвајања, али проценат издвајања за 
здравствену заштиту не прелази износ од 0,4% буџета Општине. 

IV.1.5.5. Социјална заштита 

ЈУ Центар за социјални рад (ЦСР)  је једина установа социјалне заштите на подручју општине 
Фоча, која примјењује мјере и пружа услуге социјалног рада и породичне заштите, дјечије 
заштите и здравственог осигурања корисника социјалне заштите. Финансирање свих видова 
социјалне помоћи осигурава се највећим дијелом из Фонда социјалне заштите РС, те јединим 
дијелом из допунских средстава за социјалну заштиту из буџета РС. Средстава која се 
Општинским буџетом планирају и издвајају за потребе фукнционисања ЦСР и мјера 
материјалне подршке које се финансирају из буџета локалних самоуправа су у незнатном 
порасту у посљедње четири године иако је ријеч о износу који чини око  1,4% Општинског 
буџета. ЦСР запошљава 12 радника, од којих је 8 стручних радника (2 радника на одређено 
вријеме).  

 

                                     
 

 

Извор: Извјештаји ЦСР Фоча 

ЦСР је смјештен у простору који не задовољава стандарде стручног рада. Кључни проблем је 
неприступачност објекта тешко покретним корисницима (стари, особе са инвалидитетом)  
иако је ЦСР смјештен у центру града. Установа се суочава и са проблемом недостатка 
простора и немогућношћу његовог проширења чиме је онемогућено формирање пријемног 
одјељења и посебне организационе јединице за породично савјетовалиште, али и пружање 
других ванинституционалних услуга, које до сада нису успостављене. Иницирано је пружање 
услуге помоћи у кући, која се пружа  континуирано али за мали број корисника (7 корисника у 
2015.г.).  

Уочава се незнатан, али присутан тренд повећања број корисника права на социјалну 
зашититу која се финансирају из буџета РС. У старосној структури корисника права на 
социјалну заштиту доминирају дјеца (87% од укупно пружених услуга ЦСР). Према видовима 
помоћи која се исплаћују преко ЦСР, лица којима је потребна њега и помоћ другог лица  
заступљена су са 40,45%, а у периоду од 2013.г. до данас уочен је тренд повећања корисника 
којима је признато ово право. Посебан проблем и даље представља категорија становништва, 
која у складу са постојећим Законом о социјалној заштити, не може остварити право на 
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редовна новчана давања. У питању су радно способна лица која активно траже запослење и 
налазе се на евиденцији Завода за запошљавање, а немају властитих прихода нити имовине 
неопходне за издржавање своје породице. Обзиром да су радно способна, ова лица не 
испуњавају основни услов за остваривање права на новчану помоћ, али се налазе у стању 
социјалне потребе, јер њихово домаћинство не остварује приход. У највећем броју случајева, 
чланови ових породица су и дјеца која похађају школу. Стога другу велику групу ЦСР чине 
управо породице са дјецом којима је признато право на дјечији додатак (33% од укупног 
броја корисника), али је уочен тренд смањења броја корисника.  

Како би се правазишао изузетно тежак социјални положај грађана, Општина Фоча подржава 
рад и других релевантних актера у заједници, пре свега општинске организације Црвеног 
крста, као хуманитарне организације, тако и програме удружења грађана које дјелују на пољу 
социјалне инклузије појединих рањивих група (старих, дјеце, ОСИ, бораца, страдалника рата и 
њихових породица, избјеглих, интерно расељених лица и њихових породица). ЈУ Центар за 
социјални рад Фоча у обављању свакодневних послова остварује добру сарадњу са 
установама са подручја општине и то првенствено са Службом јавне безбједности Фоча, 
основним и средњим школама, Домом здравља, али и са мјесним заједницама и 
удружењима грађана. Сарадња је институционализована потписивањем протокола у 
сљедећим областима: Протокол о заштити од насиља у породици на подручју општине Фоча, 
Протокол о сарадњи у области унапрјеђења раног раста и развоја дјеце у општини Фоча, 
Протокол о међусобној сарадњи институција и невладиних организација у пружању подршке 
жртвама/свједоцима у случајевима кривичних дјела на подручју надлежности Окружног суда 
у Требињу. 

И поред тога, улога удружења грађана у области социјалне заштите, а посебно пружања 
ванинституционалих услуга у заједници, је занемарљива. Активности већине удружења су 
усмјерене на расподјелу материјалне помоћи, док систем социјалих услуга није развијен. Код 
само једног удружења „Трачак наде“ уочени су капацитети за успостављање услуге дневног 
боравка. Црвени крст располаже капацитетима за пружање услуге помоћи у кући за старе и 
мини дневног центра за социјализацију старих у урбаном подручју, па би требало размотрити 
могућност за иницирање ових услуга у заједници.  

Реализација пројеката постаје дио праксе рада ЦСР, чиме се омогућава додатна подршка 
грађанима у социјалним ризицима. У току 2016.г. реализован је пројекат „Изградња купатила 
за лице са сметњама у развоју“, који је одобрен од стране Министарства здравља и социјалне 
заштите РС. ЦСР такође реализује и активности везане за имплементацију пројекта “Подршка 
трајним рјешењима Ревидиране стратегије Анекса ВИИ Дејтонског мировног споразума“, у 
оквиру којих ће активности посебно бити усмјерене на категорију малољетних лица у стању 
ризика, под покровитељством УНИЦЕФ-а. Препозната је потреба за унапрјеђењем знања 
запослених у ЦСР за израду и имлементацију пројеката.  

Стање у области социјалне и дјечије заштите у општини Фоча је веома комплексно и 
тешко због неактивности привреде, незапослености, повећања трошкова живота и 
пораста сиромаштва. Усљед наведених разлога у порасту је и број породица које су у 
стању социјалне потребе, лица са социјално патолошким појавама, хроничним обољењима 
и менталним поремећајима.  

Непостојање ванинституционалних услуга (дневних центара, помоћи у кући) или установа 
за смјештај болесних, старих и изнемоглих лица погоршава социјалну слику заједнице. 
Додатно забрињава чињеница да се у општини Фоча води мала брига о лицима са 
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душевним поремећајем, о младим особама са негативним друштвеним понашањем, као и о 
жртвама насиља у породици. 

И поред успостављања система праћења кроз заједничку базу „СОТАЦ“, којом се омогућава 
државно управљање социјалним давањима, као проблем је препознат недостатак 
системског прикупљања података о социјалном статусу грађана на нивоу локалне 
заједнице, те неадекватни механизми за информисање о законом гарантованим правима у 
области социјалне заштите, који воде ка потенцијалном искључивању дијела рањиве 
популације из система социјалне заштите.  

Обзиром на широк дијапазон и тежину послова који обављају  запослени у ЦСР, брзо 
„сагорјевање“ и дужину радног стажа стручних лица, повећање броја радника било би 
оправдано. ЈУ ЦСР Фоча суочава се недовољним финансијским средствима, неадекватним 
простором (иако се налази у центру града и не постоје архитектонске баријере, објекат 
ЦСР је недовољно приступачан, нити постоји довољан број канцеларија за стручне 
раднике). 

 

IV.1.5.6. Цивилна заштита, имовинска и лична сигурност грађана 

У складу са Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, одлуком начелника 
дефинисани су носиоици мјерa цивилне заштите за општину Фоча, и то: Општински штаб за 
ванредне ситуације, Центар за обавjештвање и узбуњивање. Поред тога,  развијена је широка 
мрежа партерстава са представницима јавног, приватног и сектора цивилног друштва за 
потребе реализације одређених сегмената цивилне заштите: евакуација грађана (ПП „ Куна 
турс“, ШГ „Маглић“ ,НП „ Сутјеска“), збрињавање угроженог становништва  (ОО Црвеног крста 
општине Фоча и ЦСР Фоча), рашчишћавање саобраћајница и поправка оштећених путева (АД 
„Србиње путеви“), ЗП „Eлектродистибуција“ ад Пале и РЈ Фоча задужени за санацију електро-
водовода и инсталација и снабдијевање ел.енергијом. ПВИК „Извор“ задужено за санацију 
водоводних и канализационих објеката и инсталација. КП „Комуналац“ а.д. Фоча задужено за 
санацију паркова и јавних површина, те заштиту животне околине и асанацију терена. Дом 
здравља „Фоча“, КЦ Источно Сарајево, клинике и болничке службе Фочa баве се пружањем 
прве медицинске помоћи и лијечењем повређених и настрадалих док je Завод за трансфузију 
крви задужен за прикупљање крви и крвне плазме. Ветеринарске станице Фоча и вет. 
aмбуланта  „Ћоне“ задужени су за заштиту и спашавање животиња и намирница животињског 
поријекла и асанацијом терена. Сарадња са РУЦЗ, ПОЦЗ Соколац као и са сусједним 
општинама: Чајниче, Вишеград, Клиновик, Ново Горажде и Горажде је успостављена на 
потребном нивоу.  

У претходном периоду израђени су планови у складу са обавезама дефинисаним 
релевантним законом (процјена угрожености, планови заштите од поплава, пожара, сњежних 
падавина), али је истакнута потреба за њиховим унапрјеђењем и развојем нових, као и 
обезбјеђивањем законом предвиђене обавезе за обезбјеђивање буџетских средстава за 
њихову имплементацију у износу од   2% од укупног буџета. 

Заштита од пожара -  Планом заштите од пожара предвиђена је обавеза општине да 
предузима превентивне, мјере одговора и опоравка, којима ће се резултирати спречавањем 
насатанка, или ублажавањем посљедица елементарене непогоде изазване пожаром. 
Извршиоци задатака утврђени овим планом су дужни да у оквиру властитог буџета и осталих 
извора финансирања обезбједе финансијска средства потребна за њихову реализацију. 
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Носиоци активности су ТО ватрогасна јединица Фоча и Ватрогасно друштво „Фоча“, а кључни 
партнери у овој обалсти су ЈП Шуме РС, ШГ „Маглић“ и Национални парк „Сутјеска“, којима су 
Планом предвиђене сљедеће обавезе: ниво мјера и активности и приправности ускладити са 
упозорењима РХМЗ, побољшати ниво обучености и опремљености територијалне ватрогасне 
јединице и добровољне ватрогасне јединице Ватрогасног друштва; контуинирано радити на 
техничкој исправности возила и апарата, а посебан акценат дати примјени превентивних 
мјера заштите од пожара; обезбиједити потребене количине воде и других средстава за 
гашење пожара а посебну пажњу посветити одржавању хидрантске мреже; спријечити појаву 
ватре на отвореном простору и одредити посебна мјеста за паљење корова и сл.; у 
стамбеним, пословним и другим објектима обезбиједити апарате за гашење пожара и 
уређаја, инсталација, и конструкција објеката у циљу спрјечавања или свођења на најмању 
мјеру избијања и ширења пожара; провјерити хидрантску мрежу у стамбеним објектима, 
пословниом зградама, школама, болницама и слично; обезбиједити ефикасан надзор и 
контролу у области заштите од пожара.  

Заштита од поплава - кључни партнери Општине су АД „Србињепутеви“ Фоча, СК „Wolf“, 
удружење рафтинг клубова. Планом заштите од поплава предвиђено је низ мјера 
превентивног дјеловања (чишћење шахтова, канала и бујичних водотока на подручју 
општине; спрјечавање неконтролисаног одлагања смећа и стварања дивљих депонија; 
спрјечавање непланске експлоатације шљунка из ријечних корита (Дрина, Ћехотина, 
Бистрица, Сутјестка и др.), као и мјера одговора и опоравка, које ће се континуирано 
спроводити у наредном периоду, те као такве представљају саставни дио овог стратешког 
документа.  

Заштита од сњежних падавина - Највећи број дана са снијегом везан је за планинске 
предјеле Сарајевско-романијског подручја и високој Хрецеговини око 86 дана, Чемерно 110 
дана. Као резултат тога у прекиду је био велики број путних комуникација, отежано 
снабдијевање становништа и пружање медицинске помоћи. Пошто у општини Фоча није 
формирана специјализована јединица за заштиту и спасавање од снијега и сњежних 
падавина, у акцијама заштите и спасавања ангажују се СК SK”WOLF”, спелеолошко друштво  
“Ursus spelaeus”, као и планинари.  

Заштита од мина - На подручју општине регистровано је око двадесетак минских поља, а већи 
дио се налази на подручјима која нису насељена. БиХ МАC је припремио пројекте за 
деминирање 15 локација укупне површине од 558.800 м², а ради се о локацијама I и II 
категорије замљишта. За деминирање ових локација недостају финансијска средства. 
Општина нема средстава за трајно обиљежавање минираног подручја, тако да необиљежена 
минирана подручја представљају перманентну опасност по становнике, посебно у периоду 
брања гљива и љековитог биља. Општинска служба цивилне заштите одржава редовне 
контакте са МАC-ом и ентитетском управом Цивилне заштите, те са свим заинтересованим 
организацијама, у циљу упозоравања, организовања обуке и едукације грађана о 
опасностима од мина. Посљедица ратних дејстава на подручју општине је велики број 
уништених и девастираних објеката (добар дио је већ уклоњен), као и загађење тла минама. 

Информације о криминалитету и безбједности у саобраћају нису достављене током процеса 
израде Стратегије. 

И поред тога што је систем заштите  спасавања подигнут на већи ниво и  да су субјекти 
и снаге заштите и спасавања оспособљени за дјеловање у ванредним ситуацијама, 
континуирана едукација и јачање капацитета људских ресурса у овој области је 
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препозната као значајна. Опремање и обучавање јединица потребно је подићи на већи 
ниво, поготово специјализованих јединица ЦЗ и јединица ЦЗ мјесних заједница. 

Израђена и усвојена планска документа у овој области представљају неопходан предуслов 
за даље унапрјеђење инсититуционалног оквира система цивилне заштите и повећања 
безбједности грађана. Међутим, препозната је потреба за њиховим редовним 
ажурирањем и прилагођавањем потребама заједнице, која је због свог геолошког положаја 
изложена бројним ризицима.   

Наглашена је потреба за обезбјеђивањем средстава из општинског буџета у законоском 
износу од 2% од укупног буџета, како би се ниво заштите и спасавања подигао на виши 
ниво.  

Кључни елеменат као фактор напретка и развоја система заштите и спасавања је 
потпуно јединство свих субјеката од значаја за ЦЗ у спровођењу мјера и активности на 
заштити и спасавању људи и материјалних добара. 

IV.1.5.7. Рањиве групе 

Посебан проблем у заједници  представља недовољна заштита старих лица, и то лица  без 
породичног старања без властитих средстава за живот и средстава за сношење трошкова 
смјештаја у установу социјалне заштите, као и пензионера са најнижим примањима, која су 
поред немогућности да задовоље минималне егзистенцијалне потребе, у високом ризику од 
социјане искључености. У циљу превазилажења њиховог тешког положаја, Општина 
финансијски подржава рад Удружењу пензионера, које броји 3.590 чланова (од којих 500 
има минимална примања у износу од 160 КМ на мјесечном нивоу). Активности удружења, 
које располаже сопственим простором (150 м2 у центру града), развијеном мрежом мјесних 
одбора (у урбаном и руралном подручју) подржане су буџетом Општине, уз уочен тренд 
смањења буџетских издвајања у периоду 2014-2016.г. за 50%. Извор финансирања су и 
чланарине. По овом основу у 2014.г. обезбијеђена су средства у износу од  82.990,30 КМ и 
исплаћују се за сљедеће намјене: накнаде за умрле (око 44% укупних средстава), накнаду 
трошкова лијекова и помоћ у љечењу, накнада трошкова електричне енерегије и гријања, као 
и накнада за рад предсједника и секретара удружења. Уочено је да је и поред  ове врсте 
подршке неопходно предузимати активности на успостављању одрживих рјешења кроз 
повезивање са ресорним институцијама, а прије свега са Домом здравља и Центром за 
социјани рад.  

Особе са инвалидитетом – на евиденцији ЦСР најбројнију корисничку групу чине лица којима 
је признато право на додатак за помоћ и његу другог лица (40,45% од укупног броја 
корисника социјалне заштите). Од укупног броја ових лица, 105 одраслих лица и 15-торо дјеце 
су категорисана као лица са инвалидитетом, којима је, у простору додијељеном од стране 
Општине, Удружење за помоћ дјеци и омладини са посебним потребама „Трачак наде“ 
успоставило подршку, која усљед недовољих капацитета и опремљености не задовољава 
прописане стандарде за успостављање услуге дневног боравка, иако за истим постоји 
потреба. Осим мјера материјалне подршке и смјештаја за одрасле особе са инвалидитетом на 
подручју општине нема успостављених одрживих ванинститутционалних облика заштите, тако 
да се ниво њихове социјалне искључености процјењује као висок.  

Потребе и мјере за унапрјеђењем положаја избјеглих, расељених и прогнаних лица 
дефинисане су Локалним акционим планом за унапрјеђење положаја реадмисираних 
повратника у општини Фоча за период 2015-2018.г., који је настао заједничким радом 
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Министарства за људска права и избјеглице БиХ, ЦРС-а, Министарства за избјеглице и 
расељена лица Републике Српске, те Општинског тима за израду Локалног акционог плана. 
Повратак избјеглих, расељених и интерно расељених лица на територији општине Фоча тече 
од 2000. године. Према подацима Општинске административне службе у општину Фоча до 
сада се вратило око 3.200 повратника, углавном бошњачке националности. Према подацима 
Министарства за избјегла и расељена лица Републике Српске, на дан 31.12.2014.године, број 
расељених лица на подручју општине Фоча је 1.251, док је број избјеглих лица (лица из других 
држава) на подручју општине Фоча 20. Општина је настојала да помогне повратак својих 
пријератних становника стварајуће услове за њихов повратак у смислу обезбјеђења 
сигурности повратка и њиховог укључивања у друштвени живот општине, те обезбјеђењем 
путне структуре, електрификације повратничких насеља и других услова за несметан живот. 
Значајан допринос повратку су дала ресорна министарства за избјегла и расељена лица БиХ, 
Републике Српске и Федерације БиХ који су путем донација и јавних позива финансирали 
пројекте обнове стамбених јединица, путне инфраструктуре, вјерских и других објеката 
везаних за одрживи повратак. У Општини Фоча запослени су стручни сарадник за повратак и 
обнову, као и координатор за повратак, који се првенствено баве питањима ове популације. 
Анализа проблема је показала да су главни проблем повратника, по основу споразума о 
реадмисији у општини Фоча, сљедећи: 1) Лична документа - највећем броју повратника 
проблем представља остваривање права на лична документа како би остварили одређена 
права. 2) Стамбени статус – повратници који при повратку из иностранства затраже 
интервенцију државе улавном немају рјешено стамбено питање, што додатно отежава 
њихову ионако тешку ситуацију. 3) Одржавање станова  - уколико ријеше своје стамбено 
питање, повратници због тешке материјалне ситуације нису у могућности да одржавају стан и 
терет поново пада на локалну заједницу, која због ограничених буџетских средстава ни сама 
није у могућности да ријеши овај проблем. 4) Сиромаштво – већина повратника се налази у 
стању социјалне потребе усљед високог степена незапослености. Због неадекватне образовне 
структуре, неприлагођене локалној привреди и ниског степена образовања, ова лица се 
тешко запошљавају и веома тешко се интегришу у локалну средину у коју долазе. 5) 
Здравствена заштита и образовање – велики проблем овог дијела популације представља 
недовољна доступност здравствених услуга због недефинисаног статуса и непостојања 
документације. Што се тиче образовања, сва дјеца повратника су укључена у образовни 
систем. Међутим, проблем се јавља због недостака средстава или језичке баријере. Такође, 
јавља се разлика између система државе из које су дошли и система образовања у Републици 
Српској, односно локалној заједници. 6) Друштвена интерација повратника је веома 
отежана због велике разлике у друштвеним обрасцима државе из које су дошли и нове 
средине, као и неравноправног положаја у остваривању грађанских права.  

Млади –дефинисања омладинске политике кроз секторски стратешки документ је препознат 
као кључни предуслов за унапрјеђење положаја младих у Фочи, који се суочавају с низом 
изазова у областима: запошљавања, образовања, здравствене заштите, безбједности, учешћа 
у јавном, културном и политичком животу. Локална статистика није сензибилисана на 
категорију младих, тако да не постоје подаци од значаја за процјену њиховог положаја, а 
посебно података о стању запослености/незапослености, мјерама социјалне подршке и 
здравствене заштите младих, учешћа у јавном и културном животу заједнице и сл. Потребама 
младих баве се постојеће образовне и установе културе, двије омладинске организације 
(углавном дјелују на пољу омладинског активизма), спортска и удружења која дјелују на пољу  
културе (нпр. КУД Фоча). Буџетом Општине је опредјељен износ за финасирање омладинских 
организација (20.000 КМ у 2016.години). 
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Као рањиве групе препознају се жене које живе у домаћинствима без примања или са 
минималним примањима (посебно жене из категорије избјеглих, расељених и прогнаних 
лица) и жене, жртве породичног насиља, али не постоје мјерљиви индикатори који би 
указали на степен њихове угрожености и величину ове друштвене групе. Евидентно је да 
осим породично-правне заштите, која се реализује у оквиру јавних овлашћења ЦСР, 
једнократних новчаних помоћи породиљама које немају запослених чланова породице 
(буџетом опредјељен износ од 35.000 КМ) и Фонда за треће дијете (буџетом опредјељен 
износ од 20.000 КМ) нису предвиђене друге мјере подршке женама. Капацитети цивилног 
друштва у овој области су такође неразвијени. Осим Удружења „Зеленгора“, основано 
2013.године са мисијом да пружи подршку унапрјеђењу социо-економског положаја жена у 
руралним подручјима, не постоје друга удружења жена  

Становништво у руралним подручјима, у којјима живи 6.000 становника општине, суочава се 
са проблемима недовољне доступности образовним, здравственим, социјалним услугама, 
непостојањем културних дешавања, што директно води њиховој социјалној искључености. 

Осјетљиве друштвене групе нису у довољној мјери препознате у локалној заједници, те 
посљедично ни капацитети за преузимање мјера афирмативне акције нису довољно 
развијени, како у оквиру јавног, тако и у оквиру сектора грађанског друштва.  

Стратешки оквир за дјеловање је дефинисан само за потребе унапрјеђења положаја 
реадмисираних повратника, док изостају секторске стратегије намјењене младима, 
женама, особама са инвалидитетом. Уочава се недостатак капацитета за њихову израду, 
имплементацију, мониторинг и евалуацију, те је препозната потреба за експертском 
подршком овим процесима. 

IV.1.5.8. Цивилно друштво 

Према евиденцији Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, на подручју општине 
Фоча, регистровано је 40 удружења грађана. Организације из невладиног сектора су 
разврстане у неколико категорија.  

У области културе дјелују: КУД „Фоча“, КУД „Вила“, СПКД „Просвјета“, Гусларско друштво 
„Херцег Шћепан“, Удружење ликовних умјетника „Тон“, СРТЗ „Орнаменти“.  

Област екологије покрива организација Еколошки покрет „Горња Дрина“.              

У омладинске организације спадају: Савјет ученика СШЦ-а, Савез студената стоматолошког 
факултета, Савез студената медицинског факултета, Омладински покрет, Асоцијација младих, 
Спортски савез општине Фоча. Рекреативне организације су: Ловачко удружење „Бакић“, 
Планинарско друштво „Зеленгора“ и Спортско-риболовно друштво „Младица“, Спелеолошко 
друштво „Урсус спелеус“, СК „Wолф“, Планинарски савез општине Фоча.  

Организације које дјелују у области пољопривреде су: Удружење пољопривредника општине 
Фоча, Удружење пчелара „Полен“, Удружење жена „Зеленгора“, Зантаско-предузетничко 
удружење.   

Од укупно 40 организација, 17 удружења усмјерава своје мисије ка унапрјеђењу положаја 
осјетљивих група. Подршку старима пружа удружење пензионера, док подршку дјеци и 
породици са дјецом пружају 2 удружења (Удружење породица са четворо и више дјеце, 
играоница Клинцоград). Особе са инвалидитетом – на подручју општине је регистровано 8 
организација (Међуопштинска организација слијепих и слабовидих лица, Удружења 
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дистрофичара, Удружења за ментално недовољно развијене особе, Удружење “Трачак наде”, 
Удружење инвалида рада, ДЦ „Нове наде“, Центар за рани раст и развој), али су активна само 
поједина удружења: Међуопштинска организација слијепих и слабовидих броји 37 чланова 
од којих је 95 % одраслих и старих лица. Удружење посједује простор од 10 м2, додијељен од 
стране Општине, који није приступачан и коме недостаје адекватна опрема за рад. Осим 
средстава Општинског буџета  (600 КМ на годишњем нивоу), удружење нема других извора 
финансирања. Као кључне препреке социјалној интеграцији слијепих и слабовидих су 
архитектонске баријере, недостатак помагала (бијели штапови, лупе за читање, репродруктор 
за читање књига, Брајева машина, рачунари за слијепе), као и укидање повластица на градски 
превоз, ТВ претплату, телефон итд. Кључне активности удружења се односе на додјелу 
материјалне помоћи, подршку у набавци помагала, као и посредовање у запошљавању у 
сарадњи са Фондом за професионалну регабилитацију. УГ „Трачак наде“ је основано 2010.г. 
са визијом да омогући стварну интеграцију особа са сметњама у развоју у друштво са 
развијеним системом подршке у заједници. Удружење пружа услуге и подршку за укупно 56 
чланова (дјеца, млади и одрасли). У удружењу су ангажована 2 запослена на одређено 
вријеме и један психолог по потреби. Удружење је развило широку волонтерску мрежу (84 
волонтера). Удружење инвалида рада и Савез инвалида рада пружају подршку у остваривању 
права својих чланова.  

Борачким питањима се баве: Савез удружења бораца НОР-а, Општинска борачка 
организација и Организација породица погинулих и несталих бораца.  

Питањима младих се баве 3 организације: Омладински покрет, Асоцијација младих и Савез 
студената медицинског факултета. И поред тога што ниједна омладинска организација нема 
сопствени простор, те да пројекте и активности реализују  на волонтерској бази уз минимална 
буџетска средства, организације су до сада реализовале низ еколошких, хуманитарних, 
спортских и културних активности. Омладински покрет Фоча је основан 2012.г. и броји преко 
120 чланова, од којих је 40-так активних. Активности организације су усмерне ка развоју 
еколошке свијести грађана, организовање хуманитарних акције, изградњу и обнову спортских 
терена за дјецу и младе, промоцију толеранције (партнери  ОСЦЕ коалиције „Толерантни“). 
Удружење је успоставило сарадњу са локалном самоуправом, установама (вртић, школе, 
Центар за културу, Туристичка организација), предузетницима и грађанима. Посебно истичу 
остварену сарадњу са свим локалним удружењима која се огледа у спровођењу заједничких 
активности. Са удружењима из регије успостављена је сарадња на пројекту који је имао за 
циљ помирење и суживот у БиХ, подржаном од стране Конрад Аденауер фондације. Средства 
за финансирање активности организација обезбјеђује путем донација (физичка лица, 
привреда) и средствима пројеката (буџет Општине и национални и међународни програми). 
На основу иницијативе ове организације, СО Фоча је опредјелила средства за пројекте 
омладинских организација у износу од 20.000 КМ годишње. Организације се залажу за 
формирање Вијећа младих и израду Стратегије према младима. Асоцијација младих је 
основана са циљем унапрјеђење квалитета грађана, а посебно младих, промовисања 
омладинских идеја, развијање културне, спортске, еколошке и хуманистичке свијести, 
промоцију неформалног образовања и успостављање међународне сарадње. Промоција 
волонтеризма је главна активност овог удружења која је препозната од стране Министарства 
породице, омладине и спорта РС, које им је додијелило признање за дјеловање у овој 
области. Удружење се залаже за повећање учешћа младих у политичком животу и инсистира 
на изради стратегије за младе. Недостатак просторија за рад и повремено, али недовољно 
финансирање из буџета Општине није их спријечило да спроведу бројне волонтерске акције 
(најчешће еколошке, спортске, хуманитарне). Асоцијација је у 2016.г. узела учешће у 
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глобалној еколошкој акцији Лет'с До Ит Wорлд- Очистимо земљу за један дан.  И поред 
препознате потребе за унапрјеђење капцитета за израду и имплементацију пројекта, 
удружење је обезбиједило подршку међународних партнера (Амбасаде Новревшке у БиХ и 
Амбасада Краљевине Шведске). Савез студената медицинског факултета броји око 2000 
чланова/студента и залаже се за побољшање квалитета наставе и унапрјеђење студентског 
стандарда. И поред значајних прихода које локална заједница (али не и локална самоуправа) 
остварује од студентских средстава, сарадња са локалном самоуправом и локалним 
удружењима није успостављена на адкеватан начин. Осим организације универзијаде, које 
реализује сопственим средствима и залагањем својих чланова, организација не реализује 
друге активности, нити има јасно дефинисану стратегију дјеловања. 

Унапрјеђењем економског положаја жена се бави само једна организација – удружење 
жена “Зеленгора” која дјелује на руралном подручју. Удружење је основано 2013. године са 
визијом да пружи подршку унапрјеђењу социо-економског положаја женама у руралним 
подручјима, које за сада броји 70 чланова (жена и мушкараца), који се баве брањем и 
прерадом шумских плодова: боровнице, дрењка, купине, малине. Кроз сарадњу са 
националним и међународним партнерима (УСАИД, Мозаик, Министарство пољоприведе) 
прибављен је дио опреме за прераду прикупљених плодова и израду финалних производа 
(компоти, сокови, џем, зимница,..).  

Унапрјеђењем положаја обољелих од хроничних незаразних болести се бави удружење 
дијабетичара.  

Црвени крст Фоча, у складу са Законом о црвеном крсту и Статутом, штити живот и здравље 
свих људи у миру и за вријеме ванредних ситуација.  

Удружења повратника су основана са циљем рјешавања проблема и потреба избјеглих и 
расељених лица. Према званичним подацима из 2014. године у Фочи живи 1.251 расељених и 
20 избјеглих лица из других држава . Овим питањима се баве Удружење повратника 
Бошњака и Удружење избјеглих и расељених Срба. 

Мјесне Заједнице - на подручју општине Фоча постоје 24 мјесне заједнице, које су изабрале 
своје савјете и предсједнике савјета, као и двије мјесне заједнице у којима се нису стекли 
услови за провођење избора. Општинска управа има добру сарадњу са свим мјесним 
заједницама. Скупштина Општине је у мају 2014. године,  донијела Одлуку о накнадама за рад 
предсједника Савјета мјесних заједница. Програми рада мјесних заједница се углавном 
односе на реконструкцију и санацију путева, организовање превоза, обезбјеђење 
здравствене заштите, санирање електро мреже, већу бригу о социјално угроженим, 
обезбјеђивање огрјева за стара и изнемогла лица, запошљавање најугроженијих вишечланих 
породица без икаквих примања и сл., а у градским и приградским мјесним заједницама и на 
питања јавне расвјете, одвоза смећа, паркинг простора  и уређења улица и корита ријека, као 
и друге проблеме који су у већини мјесних заједница присутни. Укључивање мјесних 
заједница у процес доношења одлука и веће учешће грађана у процесу разматрања и 
доношења одлука, подразумијева постојање минимума услова за рад у самим мјесним 
заједницама, на чему је посљедњих година учињен значајан напор у смислу обезбјеђења и 
опремања простора за рад Савјета мјесних заједница. И поред тога, одређени број мјесних 
заједница, укључујући и оне са подручја града, и даље немају своје просторије за рад, а 
састанке одржавају у просторијама школа, и сл. У претходном периоду обезбијеђен је 
материјал за санацију просторија мјесне заједнице Драгочава, Лазарево и Устиколина (Цапе), 
а извођење радова су обезбједили Савјети ових МЗ. Добра сарадња општинске управе са 
Савјетима мјесних заједница се нарочито показала у њиховом ангажовању у прикупљању 



40 
 

информација о потребама социјално угрожених становника мјесних заједница. 
Најугроженијим породицама или појединцима које су идентификовали Савјети мјесних 
заједница, додијељена је одговарајућа помоћ. Поред  учешћа у дистрибуцији пакета хране и 
лијекова, Савјети мјесних заједница су значајну помоћ пружили и у чишћењу путева, личним 
учествовањем и ангажовањем имаоца трактора којима је Општина обезбиједила гориво, како 
би очистили комуникације унутар мјесних заједница до главних путева. За рад мјесних 
заједница, из буџета Општине се извајају средстава, која у просјеку износе 1,12% укупног 
буџета. У буџету Општине за 2016.годину је планирано 45.000 КМ за ове намјене.  

И поред тога што је 2005. године потписан Споразум о сарадњи и партнерству, са циљем 
успостављање јасне, ефикасне и транспарентне сарадње јавног и цивилног сектора,  
формално  успостављених  капацитета у оквиру Општинске управе за сарадњу са 
удружењима грађана (систематизацијом предвиђен референт за рад са удружењима и 
младима) и опредељених буџетских средстава за финансирање програма удружења 
грађана,  квалитет и интезитет сарадње се може окарактерисати као недовољан.  

Финансирање удружења путем конкурса је формално успостављено, али је потребно 
подићи ниво буџетских издвајања, а прије свега транспарентности овог процеса, као и 
ојачати капацитете удружења грађана за израду и имплементацију пројеката. Осим 
скромних буџетских издвајања и средстава обезбијеђених путем чланарина, ријетки су 
примјери обезбјеђивања средстава путем пројекта подржаних од стране националних и 
међународних партнера. И у случају када су обезбијеђена, ријеч је о грантовима мале 
вриједности. 

Инфрастуктурни капацитети (простор, опрема) су обезбијеђени за мали број 
организација (ЦК, Трачак наде, Удружење слијепих). Проблем недостатка 
инфаструктурних капацитета истучу и представници МЗ (и урбаних и руралних). 

Локална самоуправа не располаже простором у власништву који би могао бити додијељен 
удружењима грађана, али у складу са својим буџетским могућностима надокнађује 
трошкове закупа простора за поједина удружења (Удружење повратника и расељених 
лица).  

Од  НВО само 2 НВО имају приступ прилагођен особама са инвалидитетом, а само Црвени 
крст посједује одговарајућу опрему за рад (која је старијег датума и било би неопходно 
замијенити старије рачунаре и канцеларијску опрему).  

Капацитети људских ресурса у сектору грађанског друшва нису  развијени у довољној 
мјери, те је потребно предузимати мјере како би се представници  удружења  обучили за 
дјеловање у складу са савременим принципима рада организација цивилног друштва.  

Савјети мјесних заједница су препознати као значајан ресурс у заједници. Поред остварене 
сарадње са Општинском управом у рјешавању комуналних и социјалних проблема, важна су 
веза и са најудаљенијим дијеловима мјесних заједница, што оправдава потребу њиховог 
постојања. На јачању самих мјесних заједница и на подршци Савјетима је учињено 
недовољно, због недостатка средстава. 
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IV.1.6. Стање јавне инфраструктуре и јавних услуга 

IV.1.6.1. Стање саобраћајне инфраструктуре 

На подручју општине има укупно 137,7 км локалних категорисаних путева (од чега је 
асфалтирано 44,5 км, а макадамских 93,2 км) и много некатегорисаних (сеоских) путева. 
Неких 20 км асфалтираних путева су изузетно оштећени, док се преосталих 12 км налази у 
добром стању. Укупна дужина магистралних и регионалних путева на подручју општине 
износи 159 км, од чега је 112 км асфалтираних и 57 км макадамских. Некатегорисани, 
односно сеоски путеви су у веома лошем стању, а повремено се врши њихово насипање и 
поправљање.  

 

У посљедњих неколико година Општина је у 
сарадњи са мјештанима асфалтирала 10 км 
сеоских путева. Овакво стање са локалним 
путевима један је од главних разлога 
миграције у град из околних насељених 
мјеста. Тај тренд се неће промијенити без 
значајнијих улагања у ову област. Главни 
недостатак ове мреже огледа се у 
недовољној ширини саобраћајница, 
неправилном распореду чворних мјеста и 
недостатку површина за пјешаке.  

Извор података: Општина Фоча, октобар 2016.г. 

IV.1.6.2. Стање енергетске инфраструктуре 

Снабдијевање домаћинстава електричном енергијом у приградским насељима није 
задовољавајуће. Како је за вријеме рата електро мрежа добрим дијелом уништена, а 
провизорно је поправљана након рата, у већини мјесних заједница напон је слаб, струја 
монофазна, електро стубови лоши, па усљед невремена домаћинства остају без струје и по 
неколико дана. Забрињавајуће је да су и након пет година од реновирања или изградње 
повратничких кућа у општини Фоча, неке од њих још увијек без струје.8 

Елеклтро-мрежом није покривено или адекватно покривено цца 280 домаћинстава (кућа), 
односно око 900 житеља (4.5%). Села и засеоци који нису покривени или адекватно 
покривени електро-енергетском мрежом су: Колун, Потколун, Срботина, Татаровићи, 
Утуловићи, Родијељ, Штуке, Кремалуша, Даничићи, Ћуци, Ђурђевићи, Кљуна, Дабижовићи, 
Гостичај, Црнетићи, Пријаковићи, Жилижћи, Обраци, Вукушићи, Рочићи, Рачићи, Бјеловћи, 
Пративи, Подгај, Војводићи, Грубојевићи, Рапца,  Шуљци, Саш, Викоч, Горње Папратно, Доње 
Папратно, Мељани, Луке, Деролови, Сокола, Добратићи, Јасеново, Глушца, Бураковина, 
Гојтановићи, Драче, Ратине, Пољице, Бањине, Косман, Трошан, Закмур, Пржине, Сусјешно, 
Замрштен, Крушево, Вјерновићи, Чагошта, Потпеће, Мађари. 

                                                           
8 Ибидем 
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IV.1.6.3. Топлификација 

На подручју општине Фоча загријавање се врши путем индивидуалних ложишта и са три 
котловнице у стамбеним блоковима. Сви објекти као енергент користе чврсто гориво (угаљ, 
дрва, брикети), чије емисије у зрак знатно утичу на загађење зрака, посебно у зимском 
периоду.   

Не постоји тренутно систем топлификације јавних и приватних, пословних и стамбених 
простора. Није изграђен ни примарни ни секундарни систем за снабдијевање 
дистрибутивним гасом. 

Прије рата је почела изградња термоелектране у индустријској зони „Брод“ која никад није 
завршена. Било је планирано да термоелектрана снабдијева електричном енергијом погоне у 
индустријској зони, те да буде уједно и градска топлана. У току су преговори са страним 
инвеститором из Чешке за оживњавање овог пројекта. Услов који Општина поставља страном 
инвеститору за добијање дозвола за експлоатацију угља и производњу електричне енергије 
је да се изгради систем гријања за град Фочу. Наиме, нуспроизвод сагоријевања угља би била 
велика количина топлотне паре која би могла снабдијети гријањем цијели град. 

IV.1.6.4. Стање комуналне инфраструктуре 

Водоснабдијевање 

Општина Фоча се снабдијева водом са изворишта: "Лучка Врела", капацитет 150 л/с - највеће 
извориште које снабдијева град и приградска насеља, "Црни Врх", које снабдијева дио 
насеља Обилићево, те извориште "Крупица"9 које осигурава воду за насеље Миљевина и 
Јелич. Водоводним системом дужине 110 км управља „Извор“ а.д. Фоча. 

Водовод "Лучка Врела" је стар око 50 година. Вода се од извора до града транспортује путем 
два цјевовода (удаљеност је 12 км) који су изграђени од азбестно-цементних цијеви. Цијеви 
су крте, а терен у који су положене је нестабилан, што узрокује честе кварове и прекиде у 
водоснабдијевању. Обзиром да су из производње већ одавно избачене азбестно-цементне 
цијеви, све је теже пронаћи резервне дијелове (спојке), који су неопходни за одржавање овог 
цјевовода, те је стога одржавање примарне мреже отежано и скупо. Секундарна мрежа, 
посебно у граду, је врло стара и дотрајала. У систему још има оловних цијеви из 
аустроугарског периода, а губици воде су у просјеку 65%. Врло је мало домаћинстава која 
имају уграђене водомјере.  

Замјена и изградња доводног цјевовода од каптаже "Лучка врела" до спремника у Фочи је 
приоритетно улагање у оквиру Пројекта водоснабдијевања Општине Фоча. Ова инвестиција је 
отпочела крајем 2015. године, а њен завршетак се очекује до краја 2016. године. У оквиру 
овог дијела пројекта, поред изградње доводног цјевовода, биће изграђена и хлорна станица 
са системом аутоматског хлорисања, биће појачан притисак у вишим зонама што ће 
омогућити уредно водоснабдјевање постојећих и прикључење нових потрошача. 

Реализацијом Пројекта кућних прикључака биће драстично повећан ниво мјерења потрошње 
воде до краја 2016.г., а биће рјешена и већина проблема везаних за прекомјерну потрошњу и 
проблеме у водоснабдјевању појединих насеља. 

Врши се редовна контрола квалитета воде за пиће. Према подацима о бактериолошкој 
анализи воде у систему јавног снабдијевања у општини Фоча за период 2013.-2015. година, 

                                                           
9 Капацитет изворишта „Црни Врх“ и „Крупица“ је 3 л/с односно 25 л/с. 
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може се рећи да је квалитет воде из водоводне мреже, под надзором „Извор“ а.д. Фоча, на 
одличном нивоу. Изворишта која се налазе изван система јавног водоснабдијевања нису 
обухваћена никаквом контролом квалитета.  

 

Покривеност становништва услугом 
водоснабдијевања са јавног водоводног 
система је око 70% (3.661 потрошача). 
Око 500 домаћинстава користи воду из 
локалних водовода, док остали имају 
властите изворе воде. Број правних лица 
са прикључком на јавно 
водоснабдијевање је 357 (графикон 31). 
Водом из локалних водовода 
снабдијевају се рурални дијелови 
општине, који су под надлежношћу 
мјесних заједница, а неријетко 
домаћинства имају засебне базене из 
којих се вода никада не контролише.  

Извор података: „Извор“ а.д. Фоча, септембар 2016 

У Општини нема катастар изворишта ни водовода, те се не располаже подацима о броју 
мјесних и групних водовода, појединачних базена, бунара и јавних чесми. 

Цијена воде за домаћинства је 0,6 КМ/м3, а наплата услуге водоснабдијевања износи 90%. 

У протеклих 5 година, у јавни водоводни систем уложено је 430.000 КМ, а у 2015.г. почела је 
изградња доводног цјевовода са хлорном станицом и новим резервоаром укупне 
вриједности преко 4,5 милиона КМ.  

Канализација 

Постојећом канализацоном мрежом у 
дужини од 51,5 км управља јавно 
предузеће "Извор" а.д. Фоча.  

Прикљученост становништва на јавни 
канализациони систем је око 52%, и то 
је прикључено  3.113 домаћинстава и 
349 правник лица (графикон 32).  

Домаћинства без прикључка на 
канализацију су : дио насеља 
Лазарево, села око Миљевине, 
Мјешаја, Јошанице и села око Брода 
на Дрини.  

Цијена одводње отпадних вода за 
домаћинства је  0,25 КМ/м3, а наплата 
услуге је 90%. 

 

Извор података: „Извор“ а.д. Фоча, септембар 2016 
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Мрежа је стара и дотрајала, а у систему има чак и зиданих канала за одводњу, кроз које 
пролазе или се у њима укрштавају водоводне цијеви. Застара и лоше одржавање 
канализационе мреже, праћено немарношћу грађана, често доводи до зачепљења цијеви. 

Осим тога, ни управљање оборинским водама, које је у надлежности Општине, није 
адекватно ријешено. Велики проблем представља спајање оборинских вода у канализациони 
систем (тзв. мјешовити тип канализације) што за вријеме великих кишних падавина узрокује 
зачепљења и излијевања канализације у подруме зграда и по улицама. Непосредни узрок 
ових зачепљења су веће количине флуида од оних за које је систем димензиониран. 
Оборинске воде са собом у канализацију доносе и механичка онечишћења попут камења, 
грања, лишћа и других врста чврстог отпада који доводе до зачепљења. 

У протеклих 5 година, у јавни канализациони систем уложено је 264.000 КМ. У току 2016.г. је 
уложено додатних 200.000 КМ. 

Јавна расвјета 

 

Извод података: Општина Фоча, септембар 2016.г. 

Јавна расвјета постоји у 
урбаном дијелу општине, 
постављена је на 40 мјеста у 
граду. Стара инфраструктура 
је у протеклом периоду 
реконструисана, а сваке 
године се врше нова улагања 
у проширење мреже јавне 
расвјете, у складу са 
финансијским могућностима 
(графикон 33).  

У 2016.г. извршена је замјена 
1000 постојећих свјетиљки 
новим лед свјетињкама, у 
шта је уложено 600.000 КМ. 
85% расвјетних тијела у 
општини Фоча је замијењено 
лед расвјетом. 

Стање јавне инфраструктуре није задовољавајуће. Лоши и неасфалтирани путеви, велики 
губици воде у дитрибутивној мрежи водовода су проблеми с којима се сусрећу грађани, али 
и привреда општине. Према показатељима за претходних 5 година, на подручју општине 
Фоча се смањује број домаћинстава који немају приступ водоводу. Такође број прикључака 
на канализацију расте у претходних 5 година. На подручју општине не постоје постројења 
за пречишћавање отпадних вода, већ се оне директно испуштају у риципијент.Међутим, у 
оквиру ИИИ фазе пројекта водоснабдијевања и канализације предвиђена је изградња 
пречистача, који је дефинисан Студијом изводљивости.  

Да би унаприједила и развила привреду на новим основама, Општина мора унаприједити 
инфраструктуру, за шта су потребна значајна улагања. Унапрјеђење јавне 
инфраструктуре је с друге стране, услов да би се грађанима општине осигурао 
квалитетан живот. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Рачуни за струју 90,563 117,021 117,905 122,048 121,572 122,719 120,997

Реконструкција 150,959 80,322 113,857 15,332 4,275 71,267 0

Одржавање 14,080 18,541 4,362 6,067 6,906 7,575 14,060

Нова улагања 13,421 52,847 16,392 19,130 11,547 40,306 0
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IV.1.7. Стање животне средине 

IV.1.7.1. Ваздух 

Загађење ваздуха углавном је узроковано емисијом штетних гасова од сагоријевања 
конвенционалних горива у ложиштима индивидуалних и привредних објеката током сезоне 
гријања, те из моторних возила што је највише изражено у урбаним подручјима општине. На 
територији општине не постоје индустријски загађивачи који би у значајној мјери угрожавали 
квалитет ваздуха. У мање загађиваче могу се сврстати градске котловнице, аутосервис у 
Броду на Дрини и аутопраонице. У општини нема мјерних станица за мониторинг квалитета 
ваздуха, те не постоје подаци о основним полутантима и квалитету ваздуха. Програм мјерења 
квалитета ваздуха, као ни катастар загађивача такођер не постоји.  

Концентрација загађивача ваздуха, као што су чађ, лебдеће честице (прашина), СО2, као и 
других параметара загађења СОx, НОx, по слободној процјени, у зимском периоду буде 
повећана, због рада већег броја котловница које користе угаљ лошијег квалитета,  издувних 
гасова из аутомобила као и кориштења електричне енергије на енергетски неефикасан 
начин.10   

За подручје општине не постоје подаци о емисијама киселих гасова прекурсора озона, 
примарних суспендованих честица ПМ2,5 и ПМ10 и секундарних прекурсора честица, те 
стакленичких гасова. На подручје општине Фоча у протекле три године није било увоза 
супстанци које оштећују озонски омотач (ЦФЦ - хлорофлуороугљици, ХЦФЦ - халогенирани 
хлорофлуороугљиководици, БФЦ - бромофлуороугљици, ХБФЦ - халогенирани 
бромофлуороугљиководици и метил-бромид). Такођер, не постоје подаци о киселости 
падавина, те о садржају тешких метала у укупним лебдећим честицама. 

Девет погона и постројења у општини Фоча има издату важећу еколошку дозволу, и то: 
“Нестро петрол“,“Нешковић“ д.о.о., Универзитет Источно Сарајево, ЈЗУ Универзитетска 
болница,  Павгорд, “Ћомикс“, КПЗ „Фоча“ РЈ Дрина, „Павгорд“ д.о.о. Фоча,“Енерги пелетс“ 
д.о.о. Фоча. 

Тренутно нису доступни подаци из општине о компанијама које су већ цертификоване или су 
у процедури према стандарду ИСО 14001.  

IV.1.7.2. Водни ресурси  

Кориштење вода 

Територијом општине Фоча протичу ријеке Дрина, Ћехотина (у цјелини представља природну 
вриједност и резерват), ријека Тара (у дужини од 24 км-уврштена 1977. године у еколошки 
резерват биосфере свијета и уписана 1980. са НП“Дурмитор“ у Регистар баштине при 
УНЕСЦО), ријека Сутјеска са природним ријеткостима, ријека Бистрица, Хрчавка, Перућки 
поток са водопадом Скакавац (75 м), Јабучница и мноштво мањих водотока. На Зеленгори се 
налазе глечерска језера „горске очи“ : Орловачко, Штиринско, Котланичко, Доње баре, Горње 
баре, Црно језеро, Бијело језеро и Трновачко језеро (територијално припада Црној Гори, али 
је смјештено уз саму границу зоне НП“Сутјеска“).  

Општина Фоча се снабдијева водом са сљедећих изворишта: Лучка Врела (највеће извориште 
које снабдијева град са приградским насељима, те сеоска подручја почевши од Мјешаја, 

                                                           
10 Општина Фоча, Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове, „Информација о стању животне 
средине за 2015. годину“ 
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Брода до Паунаца и Јошанице), Црни Врх (које снабдијева дио насеља Обилићево), 
извориште Крупица (које обезбјеђује воду за насеље Миљевина и Јелеч), те Ћеђево (с којег се 
снабдијевају становници села, а по потреби и становници насеља „Управа жељезнице“ и 
индустријска зона на Броду). Од стране Општине у октобру 2014. године урађен је Програм 
санитарне заштите изворишта Лучка Врела и Чесме и исти је усвојен од стране СО Фоча. 
Такође је урађен елаборат Програм санитарне заштите изворишта воде за пиће „Крупице“ 
Миљевина који чека усвајање. Од индустријских погона, Рудник мрког угља „Миљевина“ има 
властити систем водоснабдијевања (извориште Скакавац), док индустријски погони у 
индустријској зони Брон на Дрини користе воду из јавног система водоснабдијевања, а као 
алтернативно извориште Ћеђево.  

Када је у питању кориштење воде у енергетици, ријека Дрина је највећи хидропотенцијал на 
подручју општине. Осим оних које су већ изграђене постоје и пројекти за изградњу нових 
хидроелектрана. По хидроенергетском потенцијалу Дрина нема премца на Балкану, али 
истовремено она има апсолутни примат по неискоришћености своје хидроенергије. На 
подручју општине Фоча (на ријеци Говзи) у изградњи је и мала ХЕ Говза снаге до пет МW, са 
планом производње од минималних 19 до максималних 22 ГW/х електричне енергије. Поред 
тога, на подручју општине, планирана је и градња више мини хидроелектрана на сливовима 
ријека Бистрице (Отеша 2), Сутјеске (Сутјеска 2а и 2б и Хрчавка 1,2,3), Ћехотине (на 
локалитетима Луке, Фаловићи и Годијено), те четири велике електране у склопу система 
Горња Дрина-на Дрини и Сутјесци (Бук Бијела, Фоча, Паунци и Сутјеска).  

Квалитет вода 

Општина Фоча нема постројење за пречишћавање отпадних вода те се отпадне воде 
директно испуштају у ријеку Дрину, Ћехотину и Бистрицу. У неким МЗ-а отпадне и оборинске 
воде завршавају у путним каналима, а како су канали земљани, у вријеме великих киша 
долази до сужавања путева. Неопходна је радикална реконструкција и проширење 
канализационе мреже, као и изградња уређаја за пречишћавање. Најкритичније стање је у 
урбаном дијелу града, посебно у МЗ Лазарево, која нема завршену јавну канализацију 
(урађена је И фаза). У овој МЗ поједина домаћинства су изградила властите септичке јаме, а 
доста домаћинстава отпадне воде испушта директно у ријеку Ћехотину у близини градског 
купалишта.  

Сви ндустријски погони у Фочи имају властити канализациони систем. Ниједна индустријска 
производња нема адекватно ријешен систем пречишћавања отпадних вода. Болница и 
факултет такође немају ријешену канализацију, нису спојени на градски колектор. 

Јавна установа “Воде Српске” из Бијељине надлежна је за контролу квалитета воде у РС. 
Мониторинг станице у сливу реке Дрине, на подручју општине Фоча, обухватају: 2 станице на 
оперативној мониторинг мрежи (Бриони на Ћехотини и Рудо на Лиму), 1 станицу 
прекограничне међународне мониторинг мреже (Фоца на Дрини). По задњим извјештајима 
хемијско-биолошких анализа воде, као и анализа на тешке метале, може се констатовати да 
је квалитет воде задовољавајући. 

Подаци о квалитету подземних вода не постоје, с обзиром да се не обавља систематско 
праћење на подручју општине Фоча. Доступну подаци о квалитети подземних вода су везани 
за подземне воде које се користе за водоснабдијевање, а за које законска регулатива налаже 
контролу хигијенске исправности воде за пиће. 
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IV.1.7.3. Земљиште  

Педолошки састав земљишта на територији општине Фоча је сљедећи: 1. Алувијална 
земљишта – уз водотоке ријека Дрине, Ћехотине, Сутјеске, Бистице. 2. Скелетна земљишта – у 
брдско-планинском дијелу општине 3. Смеђа земљишта – у брдском дијелу са великим 
бројем подтипова и варијетета 4. Рензине – у планинским предјелима (плитки профили 
богати хумусом) 5. Ранкер – у планинским масивима Зеленгоре, Маглића, Вучева (хумусно-
силикатно земљиште).  

На подручју општине Фоча недостатаје прецизни и редовни мониторинг стања и кориштења 
земљишта, не постоје подаци о емисијама у земљиште, као ни о нивоу контаминације 
земљишта тешким металима и осталим хемијским агенсима. Недостају и подаци о 
здравственом стању земљишта, тј. о количини пестицида, органских и анорганских ђубрива, 
те других хемикалија које доспијевају у тло на годишњем нивоу. Не постоје подаци о 
проблему збијености тла, о физичком губитку земљишта, те физичком губитку 
пољопривредног земљишта на територији општине.  

Минска поља, тј. неексплодирана убојна средства и мине представљају највећу узурпацију 
земљишта, односно потенцијалну опасност антропогеног карактера за становништво и 
материјална добра на подручју општине. Регистровано је око двадесетак минских поља, а 
већи дио се налази на подручјима која нису насељена. 

Укупна сумњива минирана површина општине Фоча у 2015. години износила је 54,68 ха 
(0,49% површине општине), а ради се о локацијама И и ИИ категорије замљишта. Од укупне 
површине под минама, 12% је пољопривредно земљиште, 44% је шумско земљиште, а 44% 
остале врсте земљишта.  

IV.1.7.4. Стање шумских еко система  

Општина Фоча је изузетно богата квалитетним шумама, које заузимају 69% њене површине, а 
од тога је 90% у државном власништву. Шумама на подручју општине управљају Шумско 
газдинство “Маглић” и Национални парк “Сутјеска”. За разлику од осталих општина БиХ, у 
општини Фоча земљишне површине под шумама организоване су у релативно велике 
парцеле. Укупна површина шума и шумског земљишта на територији општине Фоча износи 
67.049,97ха. Структура шуме према власништву: приватних шума 12.666,19 ха (18,9%), док 
државне шуме обухватају 54.383,78 ха (81,1%).  У оквиру Горњедринског шумскопривредног 
подручја - шумско газдинство Маглић управља укупном површином од 54.383,78 ха. 
Структура државног шумског земљишта приказана је у Графикону 34. 
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Извор података: Стратегија интегрисаног руралног развоја општина Фоча и Плужине 2015-2024, 
фебруар 2015. 

Отвореност шума је доста добра, тј. постојећи јавни и шумски путеви омогућују релативно брз 
приступ до свих газдинских јединица. 

IV.1.7.5. Биолошка разноликост 

Унутар Националног парка, који се налази под заштитом, је ријека Сутјеска са природним 
ријеткостима (клисура, тјеснац, врата, пећине, ендемна флора и фауна). Разноликост фауне у 
ријекама Дрини, Ћехотини, Сутјесци и Бистрици представљају природно богатство. Ток ријеке 
Ћехотине у цјелини представља природну вриједност и резерват. На подручју општине Фоча 
нису доступни подаци о површини мочварног земљишта, броју угрожених и рањивих биљних 
и животињских врста, „рамсарских“ нити заштићених станишта. 

IV.1.7.6. Управљање отпадом  

Предузеће које управља отпадом на подручју општине Фоча је „Комуналац“,а.д. Одлагање 
чврстог отпада на подручју општине врши се на депонији „Бабин Поток“. Годишња количина 
отпада који се произведе у овој општини је од 25.000 до 30.000 м3.  

Организованим одвозом отпада обухваћена су сва градска и ближа приградска насеља (75% 
становништва). Услуге организованог одвоза комуналног отпада користи 3.300 домаћинстава 
и око 400 правних лица. Остала приградска насеља немају организовано сакупљање и одвоз 
отпада, па један дио отпада завршава на обалама и у коритима ријека Ћехотине, Дрине и 
Бистрице. Присутни су проблеми недостатка адекватног броја возила за сакупљање отпада, а 
старосна структура механизације није задовољавајућа. Због недостатка механизације, одвоз 
отпада се врши једном седмично.  

Не постоје техничке претпоставке за селективно прикупљање комуналног отпада, па самим 
тиме ни рециклажу отпада. 

На подручју општине Фоча постоје погони за примарну прераду дрвета (пилане), који у току 
свог рада продукују отпад. У индустријској зони Брод на Дрини налазе се погони за 
производњу брикета и пелета који користе дрвни отпад, тако да се проблем овог отпада на 
овој локацији успјешно рјешава. 

Високе шуме са 
природном 

обновом 
41%

Површине 
неподесне за 

пошумљавање 
21%

Изданичке 
шуме
20%

Високе 
деградиране 

шуме
11%

Смрча, јела, 
бијели и црни 
бор и остали 

четинари
7%

Графикон 34: Структура шумског земљишта (2014.г.)
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На подручју општине службено је регистрована једна депонија „Бабин Поток“, која се налази 
ван насељеног мјеста и од града је удаљена 4 км. Депонија је урађена у складу са еколошким 
стандардима, редовно се одржава, а одлагање се врши у слојевима (слојеви се прекривају 
земљом) са уграђеним системом одвођења вода и отплињавања депонованог смећа. 
Међутим, ова депонија је привременог карактера па је због недостатка капацитета за 
одлагање отпада неопходно пронаћи нову локацију. 

Сталних дивљих депонија у граду нема, а повремене нелегалне дивље депоније редовно се 
чисте.  

IV.1.7.7. Зелене површине  

Најзначајнија функција градског зеленила је еколошка, гдје се значај паркова и других 
зелених површина огледа у заштити од штетних издувних гасова, негативних утицаја вјетрова 
и буке. Урбано зеленило има и социолошки значај, својим фенотипским карактеристикама 
украшава градске средине, што увелико олакшава становништву живот у граду, јер има 
позитиван визуелни ефекат, а представља и мјесто за одмор и рекреацију. 

Да би на правилан начин управљали зеленим површинама потребно је постојање катастра 
зелених површина, са уцртаним таксонима и приједлогом мјера које треба урадити. У Фочи 
као и у свакој  урбаној средини ово представља путоказ којим треба ићи, иако је то дуготрајан 
и захтјеван посао који се не може завршити за кратко вријеме.  

Општина не располаже подацима о зеленим нити парковским површинама. Што се тиче 
улагања Општине у уређење ових површина у посљедњих 5 година,  посађено је 110 садница 
округластог јасена у 2014.г. 

IV.1.7.8. Утицај околиша на јавно здравље  

Становници општине Фоча здравстену заштиту остварују у ЈУ Дом здравља (ДЗ) и Општој 
болници која се налази у саставу Клиничког центра Источно Сарајево. Дом здравља у свом 
саставу има четири теренске амбуланте по мјесним заједницама35, које су од ДЗ удаљене и 
до 35 км.  

Опасност од околиша (вода, земљиште и ваздух) је стално присутна, због неконтролисаног 
збрињавања и одлагања отпадних твари и емисија у околиш. Болести изазване загађеном 
водом, земљиштем, ваздухом и здравствено неисправном храном значајно судјелују у 
укупном терету везаном за јавно-здравствене проблеме. Најчешћи потенцијални загађивачи 
вода су неуређене и дивље депоније. Надзор над здравственом исправношћу воде у систему 
јавног снабдијевања општине врши Завод за заштиту здравља РС Надзор над здравственом 
исправношћу воде из локалних водовода, бунара, каптираних и некаптираних извора је 
недовољан. Хлорирање се у већини случајева уопште не врши. Нису доступни подаци о 
утицају постојећег квалитета вода, земљишта и ваздуха на здравље људи у општини Фоча. 

IV.1.7.9. Енергетска ефикасност  

У току су два пројекта утопљавања јавних објеката, и то: средњошколски центар, који 
финансирају Општина Фоча и УНДП у омјеру 50:50%, те болница који финансира 
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС. Других пројеката на 
унапрјеђењу енергетске ефикасности у посљедњих 5 година није било.   

Иако подручје општине Фоча, са својим високим шумама, богатством водотокова, 
лијепом природом, у принципу има све предуслове да се сматра здравом и еколошки 
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чистом средином, неквалитетно ријешена питања заштите животне средине могу 
довести до њеног угрожавања.  

У том смислу је стратешка опредијељеност Општине да предузме све неопходне мјере на 
очувању и заштити животне средине, као што је нпр. изградња санитарне депоније 
чврстог отпада, рјешење проблема отпадних вода, да би се очувала здрава и чиста 
средина, угодна за живот становништва. 

IV.1.8. Локална самоуправа 

Структуру општине чини Скупштина општине – законодавни орган и Наченик општине – 
извршни орган. Скупштина општине доноси: Статут општине, буџет, одлуке и друге опште 
акте општине, планове и програме развоја, стратегије и друге акте из своје надлежности. 
Начелник општине је носилац извршне власти у општини, руководи Општинском управом и 
одговоран је за њен рад. Начелник општине предлаже одлуке и друге опште акте које усваја 
скупштина, извршава законе и друге прописе, спроводи локалну политику, извршава одлуке 
и друге акте скупштине општине. Скупштину општине Фоча чини 25 одборника. 

Управа општине Фоча организована је кроз 5 одјељења, и то: Одјељење за општу управу, 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, Одјељење за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове, Одјељење за финансије, као и Одјељење за комуналну 
полицију и инспекцијске послове, и двије стручне службе (Служба Скупштине општине и 
Служба Начелника општине). 

Од укупно 11311 радних мјеста попуњено је 93 и сви запослени имају тражену школску спрему 
за односно радно мјесто. Од укупног броја упослених 40 су мушкарци, а 53 жене. 

У 2008. години Општина Фоча је добила цертификат ИСО 9001 - 2000 за управљање 
квалитетом, чиме је дата гаранција да је систем квалитете који је примијењен у општини 
Фоча усклађен с међународним стандардом ИСО 9001. 

У циљу достизања ефикасне и ефективне јавне управе врше се улагања у техничко опремање 
и информатизацију. Тренутна ситуација је задовољавајућа. У оквиру расположивих буџетских 
средстава сваке године се врши набавке нове ИТ опреме за  рад служби.  

У периоду од 2011.-2015.г. уложено је укупно 25.664 КМ (просјечно годишње цца 5.133 КМ). 
Од почетних 73 рачунара у 2011.г., број корисничких рачунара повећан је на 85 у 2015.г. 
Истовремено се врши континуирана едукација упосленика у сладу са стратегијом о 
управљању људским ресурсима. Број предмета је смањен за 31% са 4.528 колико је износило 
у 2011.г. на 3.127 у 2015.г. Истовремено проценат ријешених предмета опада са 96,7% на 
95,7%, док се проценат пренесених предмета повећава са 3,3% колико је износило у 2011.г. 
на 4,35% у 2015.г. Задовољство корисника административним услугама се не мјери. 

Општина Фоча је територијално подијељена на 26 МЗ. Све мјесне заједнице немају 
канцеларијски простор за основне активности и нису опремљене адекватном канцеларијском 
и техничком опремом. Седам МЗ (Лазарево, Обилићево, Ливаде, Челиково поље, Јошаница, 
Слатина и Викоч) немају никакав затворени простор за организирање јавних и културних 
садржаја. Ефикасан и успјешан рад мјесних заједница донекле је отежан чињеницом да 
изабрани представици МЗ у потпуности раде на волонтерској основи. Примјећено је да 

                                                           
11 Правилник о унутрашњој организацији послова и систематизацији радних мјеста општинске административне службе 
Фоча, Сл. Гласник Општине Фоча 02/13, 11/14 
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представници МЗ не познају довољно своја права и обавезе, а посљедица тога је да већина 
мјесних заједница не израђује своје планове и програме рада. Осим тога, евидентна је и 
незаинтересованост грађана за учешћем у раду мјесних заједница. 

IV.1.9. Стање просторно-планске документације 

Општина Фоча нема важећи просторни план. Просторни план Општиине Фоча урађен је 1986. 
године за раздобље од 20 година, али је он превазиђен и није актуализиран. Урбанистички 
план општине Фоча је важио до 2001. године, а 2004. године урађена је његова ревизија и 
продужена му је ваљаност до 2008. године. 

Нешто је боља ситуација с регулацијским плановима, те је око 50% регулацијских планова 
ревидирано. Неопходно је наставити с ревизијом преосталих регулацијских планова, јер 
законом је прописана десетогодишња ревизија, те све одлуке које су урађене по 
регулационим плановима старијим од 10 година нису важеће. 

IV.1.10. Анализа буџета 

 

Анализе буџета показују да је 
буџет општине Фоча има 
стабилан тренд (графикон 35). 

Порески приходи имају тренд 
раста ради повећања 
индиректних пореза. 

Непорески приходи у 
посљедње 3 године опадају 
због смањења прихода од 
закупа и ренте, те смањења 
административних такси.  

 
 

У структури расхода 
(графикон 36), плате и 
накнаде запосленима имају 
константан благи тренд раста. 
У 2015.г. значајно су увећани 
издаци за нефинансијску 
имовину (графикон 37), за 
54% у односу на 2014.г., а 
разлог су већа улагања у 
инвестионо одржавање 
постојећих и изградњу нових 
обеката.  
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Графикон 35: Структура буџетских прихода
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Графикон 36: Структура буџетских расхода

Плаће и трош. запослених Расх. по осн.кориш. роба и усл.

Расходи финансирања Текући грантови

Дознаке на име соц.заштите Издаци за нефин.имовину

Издаци за отплату дугова
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У плану за 2016. годину 
планиран је износ од 
1.700.000 КМ улагања у 
изградњу нових објеката. 

Од текућих грантова 
(графикон 38) који су у 2015.г. 
износили 1.151.423 КМ, 
највећи процент (34%) је 
усмјерен на спорт, затим 13% 
за унапређење 
пољопривреде и туризма, те 
10% политичким 
организацијама. 

Извор података: Извјештаји о извршењу буџета Општине 
Фоча 

 

 

Извор података: Извјештај о извршењу буџета Општине Фоча за 2015.г. 

 

Општина Фоча има три текућа кредита у укупном износу од 4.430.000 КМ и са укупним 
годишњим ануитетима у износу од 472.023 КМ. Отплата једног од наведена три кредита се 
очекује у 2020.г., а друга два у 2022.г. Према досадашњем тренду раста буџета Општине, као 
и законској одредби да се ЈЛС у РС не може задужити преко 18% буџета, закључује се да ће 
Општина Фоча у периоду подмиривања дуга према постојећим кредитима, и даље бити 
кредитно способна (преко 2 мил КМ годишње након 2018.г.). 
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Графикон 37: Издаци за нефинансијску 
имовину

Дом здравља
3%

Црвени Крст
4%

Борачке породице
3%

Борачка орг.
5%

Спортске орг.
34%

Политичне орг.
10%

Религијске зајед.
1%

НВО
1%

Култура
2%

Млади
1%

Факултети
1%

Пољопривреда
3% Кап.грантови за 

унапрјеђење пољ.и 
тур.
13%

Потпора 
запошљавању

7%

Изградња Храма
4% Кап.грант -

Студентски дом
4%

Кап.грант НВОима
3%

Графикон 38: Структура текућих грантова у 2015.
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Општина Фоча улаже минимална средства у техничко опремање локлане управе и 

побољшање услуга грађанима. Задовољство грађана административним услугама 

Општине се не мјери. Просторије за рад и опремљеност МЗ је веома скромна.  

Евидентан је недостатак основне просторно-планске документације, која је битна за 

стратешко планирање развоја. 

Будуће активности локалне управе требају бити усмјерене на проактивно и одговорно 

управљање локалним развојем од стране руководства Општине у циљу повећања 

квалитета живота како младих тако и старијих група становништва. 
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IV.2. Стратешко фокусирање 

СWОТ анализа представља мост између садашњег стања, које је утврђено анализом, и 
жељеног будућег стања које се дефинише стратешким планом развоја. Овај концепт нам даје 
систематску анализу пријетњи и прилика као и њихово усаглашавање са јаким и слабим 
странама општине. СWОТ анализа обезбјеђује информације корисне за усклађивање 
општинских капацитета и способности са окружењем у којем општина дјелује. 

Најважније снаге које општини Фоча пружају конкурентне предности, чинећи ово подручје 
атрактивним мјестом за живот и пословање, су здрава животна средина, очувана природна 
богатства и културно-историјско насљеђе, те препознатљиви туристички производи. Ове снаге 
би требало максимално искористити за развој општине у правцу изградње Фоче као 
препознатљиве и јединствене туристичке дестинације, која, поред туризма, треба градити 
предузетнички дух, те производњу здраве хране. 

С друге стране, најважније слабости, препреке или ограничења за привредни развој општине 
Фоча, су изразито велика незапосленост, неразвијена путна комуникација, низак степен 
финализације у дјелатностима пољопривреде и дрвопрераде. Ове слабости би требало 
минимизовати или, ако је могуће, потпуно елиминисати, како би се конкурентске предности 
искористиле на најбољи могући начин. 

Најважније прилике, које омогућавају и олакшавају реализацију развоја конкурентских 
предности општине Фоча, су повољан географски положај, боље искориштавање 
расположивог хидропотенцијала (17 ријека на подручју општине), природни услови за развој 
туризма, потражња за здравом храном, те постојање међународних фондова за земље 
приступнице и кандидате за приступ ЕУ. Ове, као и друге прилике би требало максимално 
искористити како би се конкурентске предности искористиле на најбољи могући начин. 

Најважније пријетње за развој општине Фоча - политичка нестабилност у БиХ и окружењу, 
смањење броја становника, угрожена сигурност грађана од мина, те појава поплава и 
клизишта. Слично као и слабости, ове пријетње би требало минимизовати или, ако је могуће, 
потпуно елиминисати. 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

• Географски положај: близина Србије и Црне 
Горе 

• Повољни климатски услови  

• Природни услови за развој туризма 

• Препознатљиви туристички производи 
(рафтинг, НП Сутјеска, кампови, пјешчане 
пирамиде) 

• Значајан удио квалитетног обрадивог 
земљишта 

• Велики хидропотенцијал ријеке Дрине и 
других ријека на подручју општине 

• Велике површине под шумама 

• Развијена мрежа здравствених установа и  
услуга на примарном, секундарном и 
терцијалном нивоу са постојећим, релативно 
задовољавајућим  инфраструктурним и 
капацитетима људских ресурса 

• Једнак приступ образовању за сву дјецу у 

• Просторно планска документација још увијек 
није усвојена 

• Расељавање становништва, у руралним 
срединама живи претежно старачко 
домаћинство 

• Неразвијеност индустријских зона 

• Непостојање Стратегије за развој туризма 

• Неразвијена путна комуникација за развој 
туризма 

• Неадекватан маркетинг у пољопривреди и 
туризму 

• Уситњеност пољопривредних посједа 

• Неразвијена пољопривредна производња  

• Велики број грађана не остварује право на 
здравствену заштиту   

• Ниво свијести грађана о значају властитог 
здравља недовољан  

• Недостатак социјалне карте  
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складу с међународним стандардима о 
људским правима, а и домаћим законима; 
значајна издвајања из буџета Општине 

• Постојање адекватне спортско-рекреационе 
инфраструктуре 

• У области социјалне заштите постојећи 
организациони капацитети у оквиру јавног 
сектора (Служба општине и  ЦСР)  и сектора 
грађанског друштва, који су упсоставили 
сарадњу  са МЗ, Домом здравља и Општом 
Болницом.  

• Стратешки приступ решавању проблема 
осјетљивих група – израђен  Акциони план за 
јачање система социјалне заштите и инклузије 
у општини Фоча са фокусом на расељена лица 
и повратника за 2016-2017.годину  

• Богато културно-историјско насљеђе, 
традиција културних установа, квалитетан 
кадар ангажован у културним установама, 
велики број талентованог младог кадра и јака 
унутрашња организација у оквиру културних 
институција добри су предуслови за развој 
културе на овим просторима и у будућности 

• Кадровска оспособљеност сектора цивилне 
заштите  

• Значајна билошка разноликост на подручју 
општине 

• Урађена пројектна документација за 
реконструкцију и проширење водоводне и 
канализационе мреже и ППОВ-а 

• Питка вода са природним падом 

• Постојећи план управљања Националним 
Парком 

• Задовољавајући квалитет воде у јавном 
водоводу 

• Постојање спелеолошких објеката као 
туристичких потенцијала 

• Потенцијал за ловни туризам 

• НВО сектор који ради у области социјалне 
заштите нема властити простор и опрему 
(осим ЦК) и нема професионалце у области 
социјалне заштите и инклузије. Финансирање 
из буџета општине недовољно 

• Непостојање Стратегије за младе 

• Незадовољавају рад инспекцијске контроле 

• Непостојање података о квалитету ваздуха, 
квалитету воде локалних изворишта, 
квалитету земљишта, биолошкој 
разноликости 

• Непостојање контроле квалитета воде у 
локалним водоводима 

• Мали број НВО који дјелују у области заштите 
животне средине 

• Недовољно развијена свијест грађана о 
заштити околиша 

• Цивилна заштита (кадровска 
неоспособљеност за екологију)  

• Недостатак финансијских средстава за 
одрживи развој заштићених подручја 

• Непостојање регионалне санитарне депоније 
за одлагање комуналног отпада 

• Недостатак и стара механизација за 
комунални отпад 

• Нема техничких претпоставки за селективно 
прикупљање отпада 

• Незаштићени спелеолошки објекти 

• Криволов и незаконити риболов 

• Стихијско, неконтролисано прикупљање 
шумских производа (није у складу са 
заштитом природе) 

ПРИЛИКЕ ПРИЈЕТЊЕ 
• ЕУ интеграције, фокус на прекограничну 

сарадњу и доступност ИПА фондова и 
донација 

• Привлачење страних инвеститора и капитала 

• Већа потражња за здравом храном 

• Постојање доброг законодавства из области 
заштите животне средине 

• Постојање фонда за заштиту животне средине 
и енергетску ефикасност 

• Постојећи републички стратешки оквир 

• Постојећа законска регулатива у области 
туризма 

• Смањивање броја становника 

• Неконтролисана експлоатација природних 
ресурса  

• Појаве клизишта 

• Подручја загађена минама 

• Заштита од штетног дјеловања вода 
парцијална и недовољна за сигурну одбрану 
од поплава 

• Недовољно регулисано питање санционисања 
илегалних радњи на подручју НП, али и 
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општине 

• Риба мијења станиште због свакодневних 
осцилација водотока ријеке Дрине 

 

Стратешки фокуси 

Издвајањем јединствених конкурентских предности и њиховим спајањем са вањским 
приликама, с једне стране, и повезивање слабости и пријетњи, с друге стране, извлаче се 
одговарајући фокуси на које треба концентрисати ресурсе у наредном стратешком периоду.  

Развојни тим општине Фоча се опредијелио за сљедеће стратешке фокусе: 

1. Боља искориштеност хидропотенцијала због развоја економије. 

На подручју општине Фоча налази се 17 водотокова који се могу боље искориштавати на 
различите начине. Један од начина је производња електричне енергије. На подручју 
општине постоји неколико МХЕ, а недавно је потписан споразум између Владе РС и 
Електропривреде РС којим је предвиђена изградња 4 нове МХЕ, што ће имати изузетан 
економски ефекат за општину Фоча. Други видови бољег кориштења хидропотенцијала 
односе се на развијање рафтинга и других видова рекреативног туризма.  

2. Искориштавање јединствених природних предности за развој туризма. 

Општина Фоча као јединствену предност посједује НП „Сутјеска“ те кањон Таре, што 
представља изузетну прилику за јачање области туризма као темеља економског развоја 
општине.  

3. Стварање услова за финализацију производа од дрвета и модернизација већ постојеће 
производње.  

Општина Фоча већ остварује велике приходе од сјече шуме. На подручју општине дјелује 
неколико привредних субјеката који се баве примарном прерадом дрвета, међутим, 
општина Фоча се опредјељује за унапријеђење дрвене индустрије кроз модернизацију 
процеса производње дрвета и стравање услова за финализацију производа од дрвета.   

4. Побољшање услова за производњу и прераду хране и производњу „здраве хране”.  

С обзиром да су једне од предности општине Фоча здрава животна средина и велике 
површине обрадивог земљишта, може се закључити да постоје сви предуслови за развој 
здраве хране, односно за развој пољопривреде уопште.  

5. Социјално укључивање свих осјетљивих група. 

Очување и унапрјеђење физичког и менталног здравља становништва, повећање  степена 
социјалне укључености грађана из осијетљивих група пружањем разноврсних социјалних 
услуга у заједници, разноврсност културне понуде која излази у сусрет потребама грађана 
свих узраста, пружање могућности грађанима за веће учешће у спортском животу 
(рекреативном и професионалном) неопходни су предуслови за стварање веће социјалне 
кохезије у заједници и јачање социјалног капитала, као неопходног предуслова за развој 
заједнице. 
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IV.3. Визија и стратешки циљеви развоја 

Добра визија има вањску и унутарњу димензију, које су међусобно усклађене. Вањска 
димензија се изражава у виду конкурентске позиције коју локална заједница намјерава 
заузети у свом окружењу. Унутарња димензија се изражава у виду заједничке перспективе 
локалних актера о томе какву заједницу намјеравају градити у наредном стратешком 
периоду.  

Визија општине Фоча темељи се на сљедећим вриједностима:  

- Регионално оријентисана средина, развојно повезана са сусједним локалним 
срединама, као и прекограничним срединама, 

- Општина са препознатљивим предузетништвом, 

- Средина у којој млади препознају перспективу развоја, 

- Средина уједначеног урбаног и руралног развоја, 

- Туристички оријентисана средина, утемељена на јединственим природним љепотама 
и културно-историјским знаменитостима,    

- Еколошки освјештена средина, очуваних природних вриједности, 

- Средина са препознатљивим образовним идентитетом.  

Стратешки циљеви произлазе из визије и стратешких фокуса и представљају прву 
трансформацију и конкретизацију визије и фокуса. Стратешки циљеви представљају главне 
правце достизања визије и изражавају крајње резултате које намјеравамо постићи до краја 
планираног периода.  

 

 

  

Регионални, економски и образовни 
центар гдје је осигурана будућност 

грађана, мјесто за угодан и здрав живот и 
развој предузетништва, са високим 

степеном искориштености и заштите 
природних  и културних богатстава, као 

гарантом дугорочног развоја и напретка.

СЦ1: Очувана 
животна средина и 

унапријеђена комун. 
инфраструктура као 
предуслов за развој 

привреде.

СЦ3: Развијен 
туризам заснован на 

јединственим 
предностима.

СЦ4: Повећана 
енергетска ефикасност 
кроз обновљиве изворе 

енергије, нарочито 
хидропотенцијала. 

СЦ2: Заустављен 
одлив младих кроз 
обезбјеђена радна 

мјеста и развој 
предузетништва и 

пољопривреде.

СЦ5: Осигурана 
социјална укљученост 
свих рањивих група и 

развијена мрежа 
пружалаца услуга из 
јавног, приватног и 
цивилног сектора.
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Стратешки циљ 1.  Очувана животна средина и унапријеђена комунална инфраструктура 
као предуслов за развој привреде. 

При изради СWОТ анализе утврђено је да општина располаже са добро очуваним природним 
ресурсима и јединственим природним љепотама на којима треба базирати будући развој. За 
општину Фоча, можда више него за остале локалне заједнице, од стратешког је значаја 
очување животне средине јер се цјелокупан будући економски развој ослања управо на 
здраву животну средину: развој туризма, здраве пољопривредне производње.   

За остварење овог стратешког циља, дефинисани су сљедећи индикатори: 

- До 2026. г. количина захваћене воде по глави становника смањена за 10% у односу на 
2016.г.  

- До 2026. г. 80% становништва прикључено на јавну водоводну мрежу.  

- До 2026. г. 70% становништва прикључено је на јавну канализациону мрежу.  

- До 2026. г. 90% становништва покривено одвозом чврстог отпада.  

- До 2026.г. најмање 30% од укупних прикупљених количина чврстог отпада се селектира.  

Стратешки циљ 2. Заустављен одлив младих кроз обезбјеђена радна мјеста и развој 
предузетништва и пољопривреде. 

Општина Фоча нема развијену индустрију, за разлику од неких других општина у окружењу, 
те свој локални развој треба усмјерити ка унапрјеђењу и јачању предузетништва код 
становништва, а посебно младих, те развијању микро, малих и средњих предузећа. Кључна 
претпоставка за постизање жељеног циља је изградња јединственог пословног амбијента, 
који гарантује престижну пословну инфраструктуру, промовише предузетничку културу и 
осигурава подршку предузетничким и инвеститорским иницијативама у свим фазама 
њихових подухвата.  

Такође, општина треба што више потицати пољопривредну производњу, а нарочито 
производњу здраве хране. Расположиви природни ресурси се не користе довољно, а 
продуктивност пољопривредне производње је ниска. Овај циљ подразумијева стварање 
окружења које ће подстицајно дјеловати на отварање нових и јашање постојећих сеоских 
предузетничких радњи као и стварање основних предуслова за развој и јачање интензивне 
пољопривредне производње на подручју општине. У том смислу неопходно је, поред 
подстицајних средстава из буџета РС, активнију подршку развоју сеоског предузетништва и 
одрживе пољопривредне производње подупријети буџетским средствима општине Фоча. 
Посебно подстицати производњу природне и здраве хране која не садржи материје штетне 
по здравље.   

За остварење овог стратешког циља, дефинисани су сљедећи индикатори: 

- У току 5 година имплементације стратегије стопа повећања броја запослених је 
статистички значајно већа у односу на стопу повећања/промјене броја запослених током 
5 година које претходе имплементацији стратегије.  

- До 2026. године, просјечна нето плата је увећана за 30% у односу на 2016.г.  

- До 2026. године, повећан је бруто домаћи производ за 15% у односу на 2016.г. 

- До 2026.г. дошло је до повећања износа инвестиција на територији општине за 100% у 
односу на 2016.  
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- До 2026.године укупни приходи у привреди повећани за 50% у односу на 2016. годину.  

- До 2026. године, број привредних субјеката на 1000 становника је за 10% већи у односу 
на 2016.г.  

- До 2026. године, број рег. пољопривредних газдинстава на 1000 становника се повећао 
за 10% у односу на 2016.г. 

Стратешки циљ 3. Развијен туризам заснован на јединственим предностима. 

Значајно природно богатство и културно-историјско насљеђе представљају јединствене 
предности општине Фоча које би тек требало на најбољи начин искористити. Оно што је у овој 
области потребно постићи је да, не само домаће, већ регионално и међународно тржиште 
доживљава Фочу као занимљиву и изнад свега јединствену туристичку дестинацију с 
препознатљивим идентитетом и брендом, а то је НП „Сутјеска“, кањон ријеке Таре, пјешчане 
пирамиде и некропола стећака. Туристичка привреда треба бити схваћена као важан фактор 
привредног развоја и дугорочног економског просперитета овог подручја. Наравно треба 
имати у виду да је један од услова за остваривање значајне добити кроз туризам, квалитетна 
инфрастрктура, обједињена туристичка понуда и туристички производи, те знање, 
образовање и организованост свих битних актера у области туризма на подручју општине. 

За остварење овог стратешког циља, дефинисани су сљедећи индикатори: 

- До 2026.г. повећан број регистрованих туристичких посјета за 80% у односу на 2016.г. 

- До 2026.г. повећан број ноћења туриста за 80% у односу на 2016.г.   

Стратешки циљ 4. Повећана енергетска ефикасност кроз обновљиве изворе енергије, 
нарочито хидропотенцијал. 

У функцији бољег искориштавања природних ресурса али на одржив начин, те истовремено и 
очувања животне средине и смањење његовог загађивања, је и стратешко опредјељење 
општине да своје снаге усмјери ка већем кориштавању обновљивих извора енергије, с једне 
стране, те повећањем енергетске ефикасности у области зградарства.    

За остварење овог стратешког циља, дефинисани су сљедећи индикатори: 

- До 2026. примјеном мјера ЕЕ смањена емисија CО2 по глави становника за 8% у односу на 
2016.г. 

- До 2026. г. производња енергије из обновљивих извора повећана за најмање 150% у 
односу на 2016.г. 

Стратешки циљ 5. Осигурана социјална укљученост свих рањивих група и развијена мрежа 
пружалаца услуга из јавног, приватног и цивилног сектора. 

Под овим стратешким циљем подразумијева се пружање квалитетнијих услуга свим 
грађанима, стварање услова за квалитетан друштвени живот увођењем концепта управљања 
интелектуалним, социјалним и културним капиталом. То се може остварити само пуном 
примјеном праксе проактивног и одговорног управљања локалним развојем. Побољшати 
квалитет живота подразумијева стално унапређивање образовних, социјалних, здравствених 
и других јавних услуга, али и обогаћивање културних и спортских садржаја којима се излази у 
сусрет препознатим потребама грађана.  

Истовремено, неопходно је осигурати интегрисање социјално искључених категорија – 
рањивих друштвених група које своје основне потребе не могу задовољити властитим 
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приходима и у оквиру стандардних програма јавних служби. Социјалну укљученост, поред 
постојећих мјера материјалне подршке, треба омогућити успостављањем одрживих и 
адекватних сервиса подршке и социјалних услуга пружених како од стране јавних 
институција, тако и од стране удружења грађана, чијем јачању капацитета треба посветити 
посебну пажњу. Посебан фокус треба ставити на промоцију социјално одговорног пословања 
и развој индивидуалне и колективне филантропије, како код домицилног становништва, тако 
и код дијаспоре. 

За остварење овог стратешког циља, дефинисани су сљедећи индикатори: 

- До 2026.г. број корисника примарне здравствене заштите на 1000 становника повећан за 
10% у односу на 2016.г. 

- До 2026.г. број љекара на 1000 становника увећан за 30% у односу на 2016.г.  

- До 2026.г. повећан број корисника социјалне заштите на 1000 становника за 10% у односу 
на 2016.г. 

- До  2026.г. 30% дјеце предшколског узраста обухваћено предшколским образовањем. 

- До 2026.г. обезбјеђен 100% обухват дјеце обавезним припремним програмом пред 
полазак у школу.  

- До 2026.г. повећан обухват дјеце са сметњама у развоју и младих са инвалидитетом 
обавезним основним и средњошколским образовањем за најмање 10%  у односу на 
2016.г.  

- До 2026.г. незапосленост тешко запошљивих категорија незапослених смањена за 
најмање 15% у односу на 2016.г. 

- До 2026.г. на годишњем нивоу омогућен обухват 100  корисника социјалне заштите 
ванинституционалним социјалним  услугама.  

- До 2026.г. број грађана који активно учествују у спортским и културним садржајима 
увећан за 30% у односу на 2016.г. 

- До 2026.г. повећано учешће младих у јавном и политичком животу заједници за 20% у 
односу на 2016.г. 

- До 2026.г. повећање учешћа жена у јавном и политичком животу за 15% у односу на 
2016.г. 

- До 2026.г. смањен просјечни износ штета у привреди, инфраструктури, јавним и 
приватним објектима  од природних и других опасности за најмање 20% у односу на 
2016.г. 

- До 2026.г. смањен просјечан број страдалих и повријеђених особа од природних и других 
опасности за најмање 20% у односу на 2016.г. 
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V СЕКТОРСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАНОВИ 

V.1. Усклађеност, комплементарност и међусобни утицај секторских планова 

Секторски планови општине Фоча су усклађени, како хоризонтално - са просторно-планском 
документацијом и другим постојећим секторским стратегијама, тако и вертикално, са стратешким 
циљевима којима припадају. Развојни тим општине Фоча мапирао је припадајуће секторске 
циљеве за свих пет стратешких циљева, водећи рачуна и о њиховој међусекторској повезаности, 
усклађености и комеплементарности. 

Секторски план економског развоја садржи читав низ пројеката унапрјеђења капацитета локалне 
самоуправе и запослених у локалној самоуправи (секторски циљ 2.1 Оснажена МСП и развијен 
предузетнички дух, нарочито код младих), који осим што ће утицати на развој економије, 
оствариће велики допринос односу локалне самоуправе према грађанима и сарадњи са 
цивилним сектором који су дио Секторског циља 5.5 у оквиру секторског плана друштвеног 
развоја. Остварењем пројеката из секторског циља 3.1, у оквиру секторског плана економског 
развоја, усмјереног на развој туризма, постићи ће се не само допринос развоју економије и 
туризма, већ и јак утицај на друштвени развој, у смислу економског оснаживања руралног 
становништва, као и задржавање младих у сеоским срединама. Кроз подстицаје и мјере 
планиране за МСП и пољопривредне произвођаче, развој примарне пољопривредне производње 
и јачање конкурентности МСП, предузетника и пољопривредних произвођача (секторски циљеви 
2.1 и 2.3 у оквиру сектора економског развоја), побољшаће се економска сигурност грађана, 
подржаће се развој породичних газдниствава и малог бизниса, посебно у руралним срединама, 
што ће имати позитиван утицај на свеукупни животни стандард становништва, као и на 
спрјечавање емиграције и младих и образованих. 

У оквиру сектора друштвеног развоја, стварају се услови за бољу здравствену и социјалну заштиту 
и квалитетније формално и неформално образовање, што доприноси како унапрјеђењу 
свеукупног животног стандарда, тако и бољем пословном окружењу. Обогаћивањем културних и 
спортских садржаја, планираним у оквиру секторског циља 5.3 друштвеног развоја, осигурава се и 
боља туристичка понуда и стварају услови за већу економску корист од туризма. У оквиру сектора 
друштвеног развоја, посебна пажња посвећена је унапрјеђењу капацитета локалне самоуправе за 
рад са грађанима, што је, како је већ приказано, комплементарно са секторским циљем 2.1 у 
сектору економског развоја. Један од кључних циљева у оквиру друштвеног развоја јесте и 
осигуран висок степен безбједности грађана (секторски циљ 5.4), нарочито смањење ризика од 
поплава и клизишта, што директно повезује овај циљ и са друга два сектора (економски развој и 
сектор животне средине). 

У оквиру сектора заштите животне средине, посебна пажња посвећена је побољшању квалитета 
пружања комуналних услуга и унапрјеђењу комуналне инфраструктуре. Пројекти изградње, 
проширивања и реконструкције водоводне и канализационе инфраструктуре, у оквиру циља 1.1 
секторског плана заштите животне средине, од виталног су значаја за друштвени развој и квалитет 
живота грађана, смањење ризика по животну средину и здравље, развој руралних предјела и 
унапрјеђење живота и рада на селу, као и развој економије и рад привредних субјеката који 
послују на територији општине Фоча или су заинтересовани за нове инвестиције.  

Секторски циљ 4.1 „Повећан ниво енергетске ефикасности“ у оквиру секторског плана заштите 
животне средине директно је повезан са унапрјеђењем образовања у оквиру друштвеног развоја, 
пројектима реконструкције и санације образовних објеката којима је повећан ниво енергетске 
ефикасности, као и са унапрјеђењем спортске и културне инфраструктуре (сектор друштвеног 
развоја), кроз повећање енергетске ефикасности објеката Центра за културу и спортских сала, а 
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посебан је утицај повећања енергетске ефикасности Дома здравља на квалитет пружања 
здравствених услуга у оквиру сектора друштвеног развоја. У оквиру сектора заштите животне 
средине, важно је поменути и пројекат израде документације за изградњу система за 
пречишћавање отпадних вода који ће свакако бити у функцији развоја привреде, пољопривреде, 
туризма и повећања квалитета живота грађана. Исто важи и за пројекте санације депонија и 
побољшања услуга прикупљања чврстог отпада, који директно утичу и на здравље грађана и на 
побољшање услова за развој економије и пољопривреде.  

Један од мотива који прожима сва три секторска плана јесте оснаживање и анимација грађанске 
укључености, акција и предузетништва, како кроз оснивање организација цивилног друштва, 
подршку сарадњи организација, едукацију грађана и подизање свијести о заштити животне 
средине, тако и кроз низ пројеката едукације и економског оснаживања грађана из руралних 
предјела. 

Из претходних примјера се може уочити веза и међусобни утицај, као и синергија секторских 
планова, који заједно треба да допринесу развоју општине Фоча у све три области: економски 
развој, друштвени развој и заштита животне средине. 

V.2. План локалног економског развоја 

План локалног економског развоја служи као инструмент за унапрјеђивање економског 
капацитета и конкурентности општине. План економског развоја је формулисан на основу налаза 
социо-економске анализе, дефинисане визије развоја општине Фоча и дефинисаних стратешких 
циљева као и стратешке анализе снага, слабости, могућности и пријетњи у сектору економије. 
Економски развој општине Фоча се ослања на јачање капацитета Општине за управљање 
економским развојем, развој МСП и предузетништва, те развој пољопривреде и туризма.  

У домену економског развоја општине Фоча, важни фокуси су: 

1. Пружати подршку оснивању и развоју МСП и предузетништва. СWОТ анализом је 
идентификована недовољна институционална подршка развоју МСП-а и непостојање јавно-
приватног дијалога. У том слислу је потребно унаприједити сарадњу са МСП и 
предузетницима, подстицати оснивање нових предузећа, те континуирано пружати подршку 
запошљавању.   

2. Подршка развоју и унапређењу инфраструктуре у постојећим индустријским зонама са 
посебним акцентом на стављање у функцију пословне зоне „Ливаде“. Како би убрзали 
стављање пословне зоне „Ливаде“ у функцију потребно је спознати и одлучити се о потреби 
и концепту зоне. У сваком случају неопходна помоћ у изворима финансирања те 
кандидујемо активности које би требало подржати, а све у циљу обезбјеђења услова за 
ново запошљавање које је стратешки циљ ове локалне заједнице: 

- Израдити регулациони план пословне зоне „Ливаде“, 
- Израда пројекта и пројектантских предмјера радова, 
- Израда инвестиционе студије (студије изводљивости) конкретне зоне, 
- Израда инфраструктуре и уређење простора 
- Промоција и попуњавање зоне. 

3. Јачање дрвопрерађивачке индустрије. Општина ће у наредном периоду снажно подржавати 
јачање финалне и полуфиналне дрвопрераде, те развијати и индустријске зоне у том правцу.  

4. Искористити пољопривредне потенцијале. Пољопривредна производња се у досадашњем 
периоду развијала стихијски, али има потенцијала за развој. У том слислу, планирана је  
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израда секторске студије за развој пољопривреде, те обезбјеђивање савјетодавне, 
едукативне и финансијске подршке пољопривредницима.   

5. Искористити јединствене предности општине Фоча за снажан развој туризма. Општина Фоча 
као јединствене предности посједује НП „Сутјеска“ те кањон Таре, што представља изузетну 
прилику за јачање области туризма као темеља економског развоја општине. Многи пројекти 
су предвиђени за побољшање туристичких производа и услуга, те унапрјеђење путне 
повезаности туристичких дестинација. Кроз реализацију регулационог плана Хум-Шћепан 
Поље ће се унаприједити туристичка понуда општине Фоча. У овој области потребно је 
иницирати измјену законске регулативе у циљу бољег управљања микро локацијом за 
бављење рафтинг туризмом. 

 

V.2.1. Преглед секторских циљева са очекиваним исходима и индикаторима 

Секторски циљ Очекивани исход Индикатор 

1. Оснажена МСП и развијен 
предузетнички дух, 
нарочито код младих 

 До 2021.г. реализовано 
најмање 20 мил. КМ страних и 
домаћих инвестиција у 
привреди на подручју општине. 

 До 2021. г. број привредних 
субјеката на 1000 становника је 
за 5% већи у односу на 2016.г. 

 Износ уложених домаћих 
инвестиција у КМ 

 Износ уложених страних 
инвестиција у КМ 

 Број домаћих инвестиција 

 Број страних инвестиција 

 Број МСП, број предузетника 

2. Развијена 
дрвопрерађивачка 
индустрија 

 До 2021.г. укупни приходи од 
пласмана производа 
дрвопрерађивачке индустрије 
на домаћем и страном 
тржишту повећани за 15% у 
односу на 2016.г. 

 Приходи од дрвопрерађивачке 
индустрије 

3. До 2021. г. створени услови 
за развој пољопривреде, 
кроз повећање складишних 
и прерађивачких 
капацитета и побољшан 
приступ тржиштима 

 До 2021.г. укупни приходи од 
пласмана пољопривредних 
производа на домаћем и 
страном тржишту повећани за 
100% у односу на 2016.г. 

 Приходи од пољопривреде 

4. Унапријеђена туристичка 
понуда до 2021. године. 

 До 2021.г. повећани приходи 
од туризма за најмање 50% у 
односу на 2016.г. 

 Приходи од туризма 

 Број домаћих и страних 
посјетилаца 

 Број ноћења 

V.2.2. Усклађеност са стратешким документима виших нивоа 

Секторски циљеви економског развоја имају своје јако упориште у документима виших стратегија, 
планова и закона.  
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Стратегијом развоја БиХ 2010-2014.г. је у оквиру стратешког циља који се односи на 
конкурентност предвиђено побољшање пословног окружења, те потицање развоју пословних 
зона. Такође, у оквиру стратешког циља који се односи на запошљавање предвиђен је развој 
малих и средњих предузећа и отварање нових радних мјеста кроз: развој инструмената 
финансијске подршке развоју МСП-ова; осигуравање финансијске подршке оснивању МСП-ова; те 
подстицање развоја инкубатора. На крају, у оквиру стратешког циља који се односи на одрживи 
развој предвиђено је побољшање конкурентности у производњи, преради и трговини уз 
подизање нивоа квалитета и сигурности домаћих производа кроз: инвестиције у 
пољопривредна газдинства/организације и инвестиције у модернизацију постојећих и изградњу 
нових капацитета за прераду и дораду пољопривредних производа; успостављање и 
унапрјеђење сарадње у производњи и преради пољопривредних производа; те подршку 
организацијама пољопривредних произвођача. 

Циљеви економског развоја у складу су са Стратешким циљем 6. Формирање предузетничке 
инфраструктуре као и Стратешким циљем 5. Побољшање пословног окружења и подстицај 
улагања Секторске стратегије развоја индустрије Републике Српске за период 2009-2013.г.   

Секторски циљеви такође има своје упориште у Стратешком плану руралног развоја Републике 
Српске за период 2009.-2015.г., односно стратешким циљевима побољшања конкурентности 
пољопривреде и шумарства и очувању природе и рационално газдовање природним ресурсима.  

Када говоримо о вези секторских циљева и других виших докумената, не треба заборавити нити 
Стратегију развоја туризма Републике Српске за период 2010-2020.г. Наиме, стратешки циљ 
Унапређења туристичког производа базираног на одрживом развоју предвиђа, између осталог, 
развој туризма у заштићеним просторима, док стратешки циљ Побољшање квалитета 
туристичког производа предвиђа сљедеће: унапређење инфраструктуре и супраструктуре у 
туризму; унапређење квалитета услуга; развој нових производа; развоја људских ресурса у 
области туризма; те побољшање промоције и унапређење маркетинга. 

V.2.3. Иницијативе међуопштинске сарадње  

Међуопштинску сарадњу развијати при планирању и имплементацији пројеката који се односе на: 

1. Заједничке пројекте едукације за ЈЛС у области управљања економским развојем и 
бављењем јавно-приватним дијалогом, 

2. Заједничке пројекте едукације за МСП и предузетнике,  

3. Прекограничну сарадњу у области развоја предузетништва и пољопривреде,  

4. Међуопштинску и прекограничну сарадњу у области развоја туристичке понуде. 

V.2.4. Програми, пројекти и мјере 

За реализацију плана економског развоја општине Фоча дефинисано је 42 пројеката и мјера 
груписаних у 10 програма: 

ПРОГРАМ МЈЕРА/ПРОЈЕКАТ 

Програм 1. Јачање институционалних 
капацитета за локални економски развој 

Формирање Канцеларије за ЛЕР 

Едукација запослених у Канцеларији за ЛЕР 

Формирање пројектне базе у оквиру Јединице за 
управљање развојем (у складу са Стратегијом) 



65 
 

ПРОГРАМ МЈЕРА/ПРОЈЕКАТ 

Програм 2. Унапрјеђење јавно-приватног  
партнерског дијалога 

Успостављање институционалног оквира за вођење 
јавно-приватног дијалога 

Циклус тренинга у циљу јачања капацитета запослених у 
ЈЛС за бављење јавно-приватним дијалогом 

Одржавање кварталних састанака Привредног савјета 

Испитивање мишљења и потреба приватног сектора на 
годишњем нивоу 

Програм 3. Подршка МСП и предузетницима 

Упостављање базе података о МСП и предузетницима 

Израда пословног каталога 

Подршка учешћу на привредним сајмовима у земљи и 
иностранству 

Програм потицаја за подршку запошљавању 

Програм 4. Изградња и реконструкција путне 
инфраструктуре за пословне субјекте 

Реконструкција локалних путева 

Изградња моста Викоч-Годијено 

Реконструкција старог моста у селу Пођеђе 

Изградња јавног паркинг простора и гараже за 
рјешавање паркирања у центру града 

Програм 5. Подршка развоју 
дрвопрерађивачке индустрије 

Израда секторске студије за област дрвопрераде 

Унапријеђење дрвопрерађивачке индустрије (од 
примарне ка финалном) 

Побољшање инфраструктуре на подручју индустријске 
зоне Брод 

Програм 6. Унапрјеђење примарне 
пољопривредне производње 

Израђена секторска студија за пољопривреду 
(воћарство и сточарство) 

Промоција задругарства пољопривредника 

Едукација пољопривредних произвођача 

Подршка учешћу на пољопривредним сајмовима 

Повећање капацитета објеката за откуп и складиштење 
воћа 

Програм 7. Подстицајне мјере за 
пољопривредне произвођаче 

Повећање производње воћа 

Повећање органске  производње 

Повећање сточног фонда 

Програм 8. Развој туризма у НП Сутјеска 

Унапријеђење услова за развој омладинског туризма 

Унапријеђење туристичке понуде – проширење 
смјештајних капацитета 

Унапријеђење туристичке понуде – попратни садржаји 

Подршка унапрјеђењу туристичке понуде за локално 
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ПРОГРАМ МЈЕРА/ПРОЈЕКАТ 

становништво (сеоски туризам) 

Унапријеђена путна инфраструктура 

Унапријеђена комунална инфраструктура 

Програм 9. Развој других туристичких 
локалитета  

Проглашење локалитета Пјешчаних пирамида и пећине 
„Ледењача“ јавним добром 

Мјере заштите и стављање у туристичку понуду пећине 
„Ледењача“ 

Проширење пута тампонским материјалом у циљу 
обезбјеђења паркинг простора поред Пјешчаних 
пирамида 

Уређење расвјете на локалитету Пјешчаних пирамида 

Изградња  и уређење комплекса са пратећим објектима 
за  пријем посјетилаца на локалитету Пјешчаних 
пирамида 

Реконструкција дијела пута према Пјешчаним 
пирамидама 

Програм заштите локалитета некрополе стећака 
„Мрамор Црквине“ дефинисан између Завода за 
заштиту културног и природно-хисторијског насљеђа и 
локалне заједнице 

Програм 10. Унапрјеђење рафтинг туризма 

Изградња саобраћајнице Хум-Брштеновица 

Унапрјеђење туристичке понуде кроз уређење и 
промоцију пограничног подручја на десној обали Таре 

Увођење забавних и других садржаја на локалитету 
Бастаха 

Укупна очекивана улагања за реализацију секторског плана економског развоја су: 17.754.500 KM. 

V.3. План друштвеног развоја 

Секторски план општине Фоча израђен је на основу резултата социо-економске анализе, као и 
анализе снага, слабости, прилика и претњи у сектору друштвеног развоја. У складу са 
дефинисаном визијом  и стратешким циљевима, друштвени развој општине Фоча базира се, прије 
свега, на изградњи нових и јачању постојећих капацитета (инфраструктурних, организационих, 
људских ресурса) у области образовања, здравства, социјалне заштите, спорта и културе, 
безбједности, функционисања локалне самоуправе. 

У домену друштвеног развоја, битни стратешки фокуси су:  

1. Мјерама афирмативне акције ће се допринијети већем степену социјалне инклузије и 
интеграције осјетљивих друштвених група (ОСИ, жене, млади, стари, избјегла и интерно 
расељена лица). У том смислу, предвиђено је успостављање одрживих  ванинституционалних 
услуга социјалне заштите, повећања доступности здравствених услуга, омогућавања 
остваривања пуног учешћа у јавном, културном и спортском животу заејднице. Истовремено, 
предложени пројекти ће омогућити да се успоставе капацитети за институционалну подршку 
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рањивих група, прије свега изградњом инфраструктуних капацитета, јер је управо недостатак 
адекватних простора у власништву локалне самоуправе, као и потреба за реконструкцијом 
постојећих, истакнуто као кључни проблем у овој локалној заједници.  

2. Јачањем људских ресурса кроз унапрјеђење услова формалног, али и успостављање 
капацитета за неформално образовање, исказан је недвосмислен став представника локалне 
самоуправе да људских капитал представља највећу вриједност. Стога су секторским 
циљевима дефинисане мјере које ће омогућити да  у свим областима од значаја за друштвени 
развој дође до континунуираног унапрјеђења знања и вјештина, које ће надаље омогућавати 
развој нових услуга и програма у области образовања, здравства, социјалне заштие, културе 
спорта и безбједности грађана. Посебна пажња је посвећена мјерама које имају за циљ да 
фаворизују добре праксе, па је у том смислу предложено формирање регионалног Центра за 
таленте, али и подршка постојећим програмима који имају за сврху јачање личне 
одговорности и предузетничког духа код дјеце и младих. 

3. Отворена и транспарентна локална самоуправа, која излази у сурет потребама грађана и 
омогућава остваривање њихових права гарантованих законом, уз висок ниво 
партиципативности представника грађанског друштва у имплементацији стратегије је један 
од битних стратешких фокуса, којим су се представници локалне заједнице, учесници у 
процесу израде стратешког документа, водили приликом дефинисања предложених мјера. У 
том смислу је поред унапрјеђења рада саме локалне самоуправе, предвиђено формирање 
нових и континуирано јачање постојећих општинских институција, уз истовремено стварање 
услова за ефикасан и ефективан рад удружења, посебно оних који дјелују на пољу 
омладинске политике, заштите положаја особа са инвалидитетом, као и унапрјеђења социо-
економског положаја грађана који живе у руралним подручјима општине.  

V.3.1. Преглед секторских циљева са очекиваним исходима и индикаторима 

Секторски циљ Очекивани исход Индикатор 

1. До 2021. године побољшан 
квалитет пружања 
здравствених услуга  и услуга  
социјиалне заштите 

 До 2021. године, повећан 
број прегледа љекара 
специјалиста за 30% у 
односу на 2016. годину.   

 До 2021. године, повећан 
број корисника услуга 
социјалне заштите за 25% 
у односу на 2016.годину. 

 До 2021. године, смањен 
% захтјева за 
институционалним 
смјештајем за 20% у 
односу на 2016.годину. 

 Број корисника здравствене 
заштите  

 Број здравствених услуга 
пружених у Дому здравља 

 Број здравствених услуга 
пружених у теренским 
амбулантама у руралом подручју  

 Број корисника 
ванинституционалних  услуга 
социјалне заштите 

 Број корисника мјера материјалне 
подршке  

 Број дјеце обухваћене 
предшколским образовањем и 
васпитањем 

 Број ученика основних школа  

 Број ученика средњих школа 

 Број одраслих који похађају 
програме образовања одраслих 
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Секторски циљ Очекивани исход Индикатор 

2. До 2021. године унапријеђен 
квалитет и доступуност 
образовања 

 До 2021.г. повећан 
обухват дјеце 
предшколским 
образовањем за 50% у 
односу на 2016.годину 

 До 2021.г. 100% дјеце 
предшкослског узраста 
обухваћено програмом 
обавезног предшколског 
образовања 

 До 2021.г. повећан 
обухват дјеце са 
сметњама у развоју и 
дјеце са инвалидитетом 
програмом  основног 
образовања за 50% у 
односу на 2016.г. 

 До 2021.г. успјех ученика 
основних школа 
побољшан за 50% у 
односу на 2016.г. 

 До 2021.г. обезбијеђено 
функционисање 
образовних установа у 
складу са нормативима и 
стандардима  

 Број дјеце предшколско узраста 
обухваћено предшколским 
образовањем и васпитањем;  

 Број дјеце предшколског узраста 
обухваћених програмом обавезног 
предшколског образовања и 
васпитања; 

 Број ученика основних школа 

 Број ученика средње школе 

 Број запослених  

 Број незапослених  

3. До 2021. године унапријеђени 
и доступни спортски и културни 
садржаји 

 До краја 2021. године 
повећан број културних и 
спортских садржаја за 
30% у односу на 
2016.годину;  

 До краја 2021. године 
повећан број 
грађана/корисника 
активности за најмање 
30% у односу на 
2016.годину;  

 До 2021. године повећан 
број грађана/посјетилаца 
културних активности и 
садржаја за најмање 30% 
у односу на 2016.годину  

 Број спортских клубова 

 Број чланова спортских клубова 

 Број посјетилиаца спортских 
активности  

 Број културних манфиестација 

 Број грађана/посјетилаца 
културних манифестација 

4. Осигуран висок степен 
безбједности грађана 

 У периоду 2017-2021. 
смањен просјечни износ 
штета  у привреди, 
инфраструктури, јавним и 
приватним објектима  од 
природних и других 

 Просјечни износ штета у привреди 
од природних и других опасности; 

 Просјечни износ штета на јавној 
инфраструктури и јавним 
објектима од природних и других 
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Секторски циљ Очекивани исход Индикатор 

опасности за најмање 20% 
у односу на просјек штета 
у периоду 2011-2016. 

 До 2021.године смањен 
просјечан број страдалих 
и  повријеђених особа од 
природних и других 
опасности за најмање 20% 
у односу на 2017.г. 

опасности; 

 Просјечни износ штета на 
стамбеним и приватним објектима 
од природних и других опасности; 

 Број страдалих од природних и 
других опасности; 

 Број повријеђених од природних и 
других опасности. 

 Износ средстава обезбијеђен за 
функционисање Штаба Цивилне 
заштите  

5. Ефикасна локална самоуправа 
излази у сусрет потребама 
грађана 

 До краја 2021.године 
повећана апсорпција  
средства обезбјеђених из 
републичког буџета  и 
међународних извора за 
20% у односу на 
2016.годину 

 До 2021.године 
реализовано најмање 3 
програма на годишњем 
нивоу у сарадњи са 
представницима 
дијаспоре  

 До 2021.g успостављени 
услови за ефикасан рад 
локалне самоуправе 

 Број пројеката удружења грађана 
и мјесних заједница 

 Износ средстава остварених путем 
пројеката подржаних из 
републичког буџета  и 
међународних фондова  

 Број контаката остварених са 
предсавницима дијаспоре  

 Број посјета општинском сајту 

V.3.2. Усклађеност са стратешким документима виших нивоа 

Секторски циљеви у области друштвеног развоја усаглашени су са стратегијама виших нивоа 
власти:  

Секторски циљ 1. Побољшан квалитет пружања здравствених услуга и  услуга социјалне 
заштите у складу је са Стратегијом социјалног укључивања Босне и Херцеговине 2010-
2020.године.  Локална стратегија даје одговоре на  подциљ 1. Социјална политика у функцији 
запошљавања,  а посебно мјере дефинисане приоритетом 4. Повећати бољу циљаност 
трансфера према сиромашним и угроженим категоријама становништва: развој система 
базираног на стварним потребма корисника, унапрjеђење система регистрације корисника и 
сталног праћење њихових потреба, јачање ЦСР и развој мјештовитог система социјалне 
заштите и њене ванинституционалне облике у локалним заједницама; развој мреже социјалне 
заштите кроз јачање интерсекторске сарадње са здравством, образовњем, институцијама 
тржишта рада и НВОима; Развој активне социјалне заштите и ссоцијалних услуга у правцу 
превенције социјалне искључености.  

У односу на подциљ 4. Побољшати здравствену заштиту, пројекти су усклађени са са 
приоритетима који се односе на: повећање обухвата становништва здравственим осигурањем, 
јачање промоције здравља и превенције болести, развој превентивних и промотивних програма 
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у складу са здравственим стањем становништва, унапрjеђење превентивних и промотивних 
програма у складу са здравственим стањем становништва, унапрјеђењем примарне 
здравствене заштите с фокусом на породицу и заједницу, као и повећање доступности услуга у 
примарној здравственој заштити.  

Секторски циљ 2. Унапријеђен квалитет и доступност образовања, усаглашен је са Стратегијом  
социјалног укључивања  2010-2020.године -  подциљ 3.  Побољшати образовање, а нарочито са 
приоритетом 3.1. Повећати обухват становништва образовањем, посебно за рањиве групе и  
Приоритетом 3.2. Ускладити систем образовања са потребама тржишта рада  те потребама 
економског и социјалног развоја. Поред тога, локална стратегија је усклађена са Стратегијом 
развоја образовања Републике Српске 2016-2021. У односу на циљеве Стратегије за област 
предшколског васпитања и образовања, пројекти и мјере су посебно усмерени ка реализацији 
стратешких циљева:  1. Повећање обухвата дјеце узраста од три до шест година предшколским 
васпитањем и образовањем; 2. Израда ефикаснијег и квалитетнијег система услуга 
предшколског васпитања и образовања и  5. Стварање услова за укључивање у 
институционално предшколско васпитање и образовање дјеце која одступају од типичног 
развоја. У области основног образовања локални пројекти и мјере усклађени су са сљедећим 
стратешким циљевима: 1. Потпун обухват дјеце обавезним деветогодишњим основним 
васпитањем и образовањем; 2. Подизање квалитета основног васпитања и образовања; 3. 
Унапрјеђивање услова рада школе и модернизација процеса наставе у основном васпитању и 
образовању; 4. Јачање васпитне улоге основне школе. Пројекти и мјере од значаја за 
унапрјеђење средњошколског образовања усклађени су са сљедећим стратешким циљевима 
Стратегије: 1. Унапрјеђивање квалитета средњег општег и умјетничког образовања и 
васпитања; 2. Унапрјеђивање квалитета средњег стручног образовања и васпитања; 
Стратешки циљ 5. Повезивање стручног образовања и тржишта рада; 7. Подршка инклузији у 
средњем образовању и васпитања. Посебна пажња је дата развоју мјера и пројеката који су 
усклађени са подциљем Стратегије социјалног укључивања 2010-2020.године који  су усклађени 
са подциљем  6. Побољшати положај особа са инвалидитетом, односно приоритетима 2. 
Развити инклузивни социјални модел с усклађеним критеријумима у области откривања, 
регистрације и евиденције и 3. Развити модел локалне заједнице који осигуравају једнаке 
могућности особама са инвалидитетом.  

Секторски циљ 3. Унапријеђени доступни спортски и културни садржаји за све грађане – 
узимајући у обзир чињеницу  да је  Стратегија културе Републике Српске 2010-2015. истекла, као 
и да израда нове стратегије није иницирана, није било могуће пронаћи упориште за дефинисање 
програма, пројеката и мјера у стратегијама вишег реда, већ су исти одговорили на унапрјеђење 
локалних капацитета како би одговорили обавезама дефинисаним законом, али и исказаним 
потребама локалне заједнице у овој области.  За област спорта, од 2012.године (када је истекла 
Стратегија развоја спорта) не постоје дефинисани национални  приоритети, те су програми, 
пројекти и мјере, дефинисани на начин који у највећом мјери излазе у сусрет исказаним 
потребама заједнице.  

Секторски циљ 4 . Осигурати висок степен безбједности грађана -  Област безбједности грађана 
није дефинисана јединственим стратешким документом, те су програми, пројекти и мјере нашли 
упориште у доступним релевантним секторским стратегијама. У складу је са Националним 
еколошким планом (НЕАП) област деминирање, као и водени ресурси/отпадне воде и земљишни 
ресури, заштита, кориштење и управљање. Овај секторски циљ у складу је и са Стратегијом 
интегралног управљања водама РС до 2021.године (Стратешки циљеви: Уређење и рационално 
коришћење водних ресурса Републике Српске / Повећање коришћења и уређења расположивих 
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ресурса у еколошки, социјално и економски прихватљивим границама; Посебни циљ: 
Унапрјеђење свих видова рационалног и интегралног коришћења вода, заштите вода и 
заштите од вода). Овај циљ је у складу и са Стратегијом за унапрјеђење и развој волонтеризма 
у Републици Срспској  за период 2014-2018. године. 

Секторски циљ 5 . Ефикасна локална самоуправа излази у сусрет потребама грађана – у 
директној је вези са циљевима Стратешког плана развоја локалне самоуправе до 2020.године у 
БиХ.  Програми, пројекти и мјере дефинисани локалном стратегијом у складу су са Стратешким 
циљем 1. Остварити суштинску функционалну децентрализацију, која омогућује и стимулише 
складан развој локалних заједница и стално унапрјеђивање квалитета живота у локалној 
заједници, као и Стратешким циљем 3. Осигурати стално унапрјеђивање квалитета и 
економичности услуга локалне управе у задовољавању потреба грађана. Посебан акцент је дат 
пројектима који за циљ имају остварење Стратешког циља 5 – Остварити висок степен 
грађанског учешће у јавним пословима. 

V.3.3. Иницијативе међуопштинске сарадње  

Међуопштинску сарадњу развијати при планирању и имплементацији пројеката који се односе на: 

1. Дефинисање потреба старих и капацитета заједнице за успостављање институционалног 
смјештаја и развој мреже ванинституционалне подршке старима,  

2. Обезбјеђивање одрживости међуопштинсе услуге сервисног центра полудневног боравка 
у удружењу „Трачак наде“, 

3. Израда Студије оправданости за формирање Центра за младе таленте, 

4. Израда Студије оправданости за успостављање средње Умјетничке школе, 

5. Подршка реализацији ОК Феста,   

6. Одржавање постојеће и унапрјеђење сарадње са сусједним општинама и субјектима од 
значаја за ЦЗ. 

V.3.4. Програми, пројекти и мјере 

За реализацију плана друштвеног развоја општине Фоча дефинисано је 53 пројеката и мјера 
груписаних у 11 програма: 

ПРОГРАМ МЈЕРА/ПРОЈЕКАТ 

Програм 1. Унапрјеђење капацитета пружалаца услуга 
здравствене и социјалне заштите у јавном и сектору 
грађанског друштва (инфраструктурних и 
организационих и капацитета људских ресурса) 

Успостављање капацитета примарне 
здравствене заштите  у складу са стандардима - 
Изградња новог објекта Дома здравља 

Опремање Дома здравља у складу са 
стандардима дефинисаних Законом 

Успостављен рад Центра  за рехабилитацију у 
заједници  у складу са нормативима и 
стандардима 

Успостављен рад Службе радиологије у складу 
са стандардима и нормативима 
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ПРОГРАМ МЈЕРА/ПРОЈЕКАТ 

Набавка санитетског возила Хитне медицинске 
помоћи за Дом здравља 

Прибављање акредитације за рад  Центра за 
ментално здравље у оквиру Дома здравља 

Набавка 2 теренска возила за потребе ДЗ 

Успостављање рада Пријемне канцеларије у 
ЦСР Фоча   

Успостављање рада Савјетовалишта за брак у 
ЦСР Фоча   

Дефинисање потреба старих и капацитета 
заједнице за   успостављање институционалног 
смјештаја и  развој мреже ванинституционалне 
подршке старима 

Повећање приступачности јавним објектима 

Реализација обука запослених у ЦСР, ДЗ, 
образовним установима и удружења која 
дјелују на пољу социјалне инлузије  за израду и 
управљање пројектима 

Израда софтвера за праћење социјалних 
потреба грађана на нивоу локалне заједнице 

Програм 2. Успостављање нових и унапрјеђење 
постојећих мјера и услуга социјалне заштите за 
осјетљиве друштвене групе 

Обезбјеђивање одрживости међуопштинске  
услуге сервисног центра   полудневног боравка 
у удружењу „Трачак наде“ 

Успостављање Клуба за старе у оквиру 
Удружења пензионера 

Програм 3. Унапрјеђење инфраструктурних 
капацитета образовних установа 

Изградња новог објекта Предшколске установе 

Набавка ИТ опреме за СШЦ Фоча 

Набавка учионичког намјештаја (клупе и 
столице) за СШЦ 

Набавка видео надзора за потребе 
обезбјеђивања објекта СШЦ Фоча 

Набавка и уградња вентилационе и коморе у 
фискултурној сали СШЦ Фоча 

Изградња спортског игралишта у дворишту 
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ПРОГРАМ МЈЕРА/ПРОЈЕКАТ 

СШЦ Фоча и ограда 

Програм 4. Унапрјеђење наставних и ваннаставних 
садржаја кроз развој партнерства у заједници од 
значаја за унапрјеђење образовања 

Обезбјеђивање доступности предшколског 
образовања за дјецу у руралним подручјима 
општине 

Израда Студије оправданости за формирање 
Центра за младе таленте 

Успостављање рада стоматолошке службе у 
СШЦ Фоча 

Програм 5. Унапрјеђење капацитета 
(инфраструктурних, организационих) у институцијама 
и удружењима  спорта и културе 

Обезбјеђење несметаног напајања предајника 
на Кмуру електричном енергијом 

Реконструкција и техничко опремање кино сала   

Реконструкција простора у оквиру ЦКИ  за 
потребе усостављања мултифукнционалне сале   

Адапација простора у оквиру ЦКИ за потребе 
успостављања Музичке радионице  у оквиру 
ЦКИ и набавка опреме 

Опремање  Музеја „Стара Херцеговина“ 

Реконструкција спортских објеката и терена у 
општини 

Оснивање Јавне установе спорта 

Програм 6. Унапријеђена понуда културних и 
спортских  садржаја за све грађане 

Подршка унапрјеђењу рада удружења грађана 
који дјелују на пољу културе 

Подршка реализацији ОК феста 

Организовање спортских садржаја у складу са 
Годишњим планом ЈУ Фоча спорт 

Програм 7. Обезбјеђена пуна усклађеност локалног 
система цивилне заштите (цз) за законом о заштити и 
спашавању људи и материјалних добара од 
природних и других несрећа 

Усвојити стратешки и правни оквир на 
локалном нивоу у  складу са Законом о заштити 
и спашавању људи од природних  и других 
несрећа 

Успостављени организациони капацитети 
цивилне заштите  и предузете мјере за 
континиурано јачање њихових капацитета 

Набављена опрема за потребе ЦЗ за 
превентивно и репресивно дјеловање за случај 
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ПРОГРАМ МЈЕРА/ПРОЈЕКАТ 

ванредне ситуације 

Регионални центар за обуку и спашавање људи 

Програм 8. Заштита од прородних и других несрећа 

Обезбјеђивање нормативних и општих 
претпоставки за реализацију плана активности 

Израда плана оперативног дјеловања за 
гашење пожара и успостављање предуслова за 
његову имплементацију 

Израда регистра клизишта у склопу 
републичког регистра клизишта 

Израда  свеобухватног  програма деминирања 
на основу листе приоритета за подручје 
општине Фоча 

Програм 9.  Унапрјеђење и модернизација система 
услуга за грађане 

Израда годишњег штампаног билтена са 
информацијама од значаја за упознавање са 
радом опшине и поступцима за остваривања 
права грађана 

Израда Стратешког плана сарадње са 
дијаспором 

Програм 10. Унапрјеђење општинске сарадње са 
младима, удружењима грађана и мјесним 
заједницама 

Унапрјеђење капацитета јавног и сектора 
цивилног друштва за реализацију омладинске 
политике 

Успостављени капацитети на нивоу општине за 
транспарентну сарадњу са удружењима 
грађана и мјесним заједницама 

Промоција рада организација цивилног сектора 
и мјесних заједница на званичком сајту 
општине 

Програм 11. Унапрјеђење ефикасности локалне 
управе 

Припрема и усвајање нове систематизације 
радних мјеста (детаљних описа послова за 
управљање развојем) 

Усвајање процедура за планирање, праћење, 
вредновање и извјештавање о имплементацији 
Стратегије развоја 

Израда Урбанистичког плана општине Фоча 

Израда Просторног плана општине Фоча 
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ПРОГРАМ МЈЕРА/ПРОЈЕКАТ 

Израда Регулационих планова: Доње поље, 
Центар I, Центар II, Лазарево, Обилићево, 
Ливаде, Табаци 

Увођење система управљања квалитетом 

Укупна очекивана улагања за реализацију секторског плана друштвеног развоја су: 5.417.700KM. 

V.4. План заштите животне средине 

План заштите животне средине служи као инструмент за заштиту и унапрјеђивање животне 
средине у локалној заједници. Њиме се осигурава одговорно управљање природним ресурсима и 
околином, којим ће се уравнотежено задовољити потребе садашње и будућих генерација у 
локалној заједници. 

У домену заштите животне средине општина Фоча посебну пажњу треба да посвети 
максимизирању својих најважнијих снага које чине генерално очувана животна средина.  

У домену заштите животне средине општине Фоча, битни фокуси су: 

1. Одрживо користити и заштитити водне ресурсе. SWOT анализа је показала да је водоводна и 
канализациона инфраструктура застарјела те да је неопходно извршити њихову 
реконструкцију. Реконструкцијом водоводне мреже ће се ријешити проблем расипања 
водних ресурса односно смањит ће се губици воде у мрежи. Такођер, значајан дио 
становништва нема приступ сигурној и контролисаној води за пиће, те нема ријешено питање 
системске одводње отпадних вода. Планираним пројектима ће се повећати како покривеност 
становништва водоснабдијевањем, тако и канализацијом.  

2. Побољшати стање животне средине кроз смањење количина депонованог отпада. 
Провођењем одговарајућих пројеката и мјера у Фочи ће се повећати количине селектованог 
отпада, пласирати даље на тржиште, те на тај начин смањити укупна количина депонованог 
отпада. Такође пројектима рекултивације постојећих депонија и нелегалних одлагалишта 
отпада, смањит ће се површине земљишта контаминиране отпадом.  

3. Повећати ниво енергетске ефикасности и кориштења обновљивих извора енергије. У 
наредном периоду Општина Фоча планира више пројеката повећања ЕЕ у зградарству који 
имају за циљ рационализацију енергетске потрошње, те смањење негативних глобалних 
учинака. Општина ће предвидјети подстицаје за кориштење соларних панела, те пружати 
потребну подршку инвеститорима за изградњу МХЕ на подручју општине Фоча. 

V.4.1. Преглед секторских циљева са очекиваним исходима и индикаторима 

Секторски циљ Очекивани исход Индикатор 

1. Побољшан квалитет 
пружања комуналних услуга 
и унапријеђено стање 
површинских и подземних 
вода до 2021.x 

 До 2021. г. смањени губици воде 
у систему водоснабдјевања за 
најмање 35% у односу на 2016. 
годину. 

 До 2021.г. повећан број 
корисника јавног водоводног 

 Проценат смањења губитака у 
систему водоснабдијевања 

 Број домаћинстава 
прикључених на водоводну 
мрежу 
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Секторски циљ Очекивани исход Индикатор 

система на 75%. 

 До 2021. г. обезбијеђен 
непрекидан приступ редовно 
контролисаној и хигијенски 
исправној води за пиће за све 
кориснике јавног водоводног 
система. 

 До 2021.г. повећан број 
корисника канализационе 
мреже на 62%.  

 До 2021.г. створени предуслови 
за унапријеђење стања 
површинских и подземних вода. 

 Број корисника који имају 
неконтролисану и хигијенски 
неисправну воду за пиће 

 Број домаћинстава 
прикључених на 
канализациону мрежу 

 Постојање пројектне 
документације за ППОВ. 

2. Смањен ризик по животну 
средину и здравље људи и 
успостављена приоритетна 
инфраструктура за 
интегрално управљање 
отпадом до 2021.г. 

 До 2021.г. смањен ризик од 
епидемија за категорију ниже у 
односу на 2016.г. 

 До 2021.г. повећан број 
становника обухваћен системом 
прикупљања отпада на 80%. 

 До 2021.г. најмање 80% 
селектованог отпада пласирано 
на тржиште и даљу обраду. 

 Најмање 70% домаћинстава и 
пословних субјеката учествује у  
селективном прикупљању 
отпада до 2021.г. 

 Процјена ризика од епидемија 

 Број становника покривен 
услугом системског 
прикупљања отпадом 

 Количина селективно 
прикупљеног отпада 
пласираног на тржиште и даљу 
обраду 

 Број домаћинстава и пословних 
субјеката који учествују у 
селективном прикупљању 
отпада 

3. Унапријеђено управљање 
природом и зеленим 
површинама 

 До 2021.г. проценат уређених 
парковских/зелених површина 
повећан за 80% у односу на 
2016.г. 

 Површина под парковнским 
/зеленим површинама која је 
адекватно уређена 

4. Повећан ниво енергетске 
ефикасности у јавним 
објектима 

 До 2021. г. примјеном мјера ЕЕ 
смањена емисија CО2 из јавних 
објеката за 5% у односу на 
2016.г. 

 До 2021.г. за 20% смањен износ 
буџетских издвајања за режијске 
трошкове школа у односу на 
2016.г. 

 Емисија CО2 по глави 
становника 

 Годишњи износ буџетских 
издвајања за режијске 
трошкове школа 

5. Повећано кориштење 
обновљивих извора 
енергије 

 До 2021. г. производња енергије 
из обновљивих извора повећана 
за најмање 100% у односу на 
2016.г. 

 Производња електричне 
енергије из обновљивих извора 
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V.4.2. Усклађеност са стратешким документима виших нивоа 

Секторски циљеви заштите животне средине имају своје јако упориште у документима виших 
стратегија, планова и закона.  

Стратегијом развоја БиХ 2010-2014.г. су у оквиру стратешког циља који се односи на одрживи 
развој предвиђени сљедећи приоритети: развити концепцију мјерења одрживости развоја и 
развоја околинске инфраструктуре; те подстицати развој свих обновљивих извора енергије. 

Секторски циљ 1 своје упориште налази у Стратегији интегралног управљања водама РС до 
2021.г. Наиме, релевантни стратешки циљеви  су Уређење и рационално коришћење водних 
ресурса Републике Српске и Повећање коришћења и уређења расположивих ресурса у еколошки, 
социјално и економски прихватљивим границама, док су тзв. посебни циљеви: Унапређење свих 
видова рационалног и интегралног коришћења вода, заштите вода и заштите од вода и 
Заштита и повећање расположивих ресурса воде и стварање услова за управљање режимима 
вода ради њиховог побољшавања.  

Секторски циљ 2 је у директној вези са циљевима Стратегије управљања отпадом РС 2016-2025.г. 
Циљеви ове стратегије су: Избјегавање и смањење настајања отпада; Унапрјеђење система 
сакупљања комуналног отпада; Санација и затварање општинских и дивљих депонија; 
Успостављање система заједничких депонија за управљање преосталим комуналним и 
неопасним индустријским отпадом. 

Стратегија развоја енергетике РС до 2030.г. за област обновљивих извора енергије даје сљедеће 
циљеве: Успоставиће се механизми подстицаја водећи рачуна о могућностима учествовања 
домаће привреде у реализацији пројеката ОИЕ; Испитивање преосталог необрађеног 
хидропотенцијала на малим водотоцима како би се створили предуслови за развој тих 
локација. Циљеви за област ЕЕ су: повећање обавезног нивоа топлотне заштите постојећих и 
нових зграда; повећање ефикасности система расвјете.  

V.4.3. Иницијативе међуопштинске сарадње  

Најзначајније иницијативе међуопштинске сарадње у домену заштите животне средине су: 

1. Изналажење могућности за регионалну депонију, 

2. Прекогранична сарадња у пројектима енергетске ефикасности и размјене добрих 
пракси, 

3. Заједнички међуопштински програми едукације становништва у области заштите 
животне средине.  

V.4.4. Програми, пројекти и мјере 

За реализацију плана заштите животне средине општине Фоча дефинисано је 27 пројеката/мјера 
груписаних у 8 програма: 

ПРОГРАМ МЈЕРА/ПРОЈЕКАТ 

Програм 1. Побољшање система 
водоснабдијевања 

Реконструкција примарне водоводне мреже (транспортни 
цјевовод) Крупица-Јелеч-Миљевина 

Реконструкција секундарне водоводне мреже према 
постојећој пројектног документацији 

Пројекат кућних прикључака 
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ПРОГРАМ МЈЕРА/ПРОЈЕКАТ 

Управљање и одржавање сеоских водовода у МЗ 
(Драгочава, Попов Мост, Ђиђево, Тјентиште) 

Израда катастра објеката водоснабдијевања (изворишта, 
објекти јавног водоснабдијевања и локални/мјесни 
објекти) 

Програм 2. Побољшање система 
прикупљања и третмана оборинских и 
отпадних вода 

Изградња комплетне примарне канализационе мреже 
према постојећој пројектној документацији 

Изградња секундарне канализационе мреже са 
изградњом кућних прикључака 

Израда пројектне документације за изградњу постројења 
за пречишћавање отпадних вода 

Програм 3. Санација депонија 

Санација, рекултивација и затварање општинске депоније 
„Бабин поток“ - Рјечица 

Израда Студије изводивости и утврђивање најповољније 
локације за депонију и пројектне документације за нову 
локацију општинске депоније 

Изградња нове општинске депоније 

Програм 4. Унапрјеђење система управљања 
отпадом 

Израда Плана управљања отпадом (ПУО) 

Побољшање опремљености комуналног предузећа 

Успостава рециклажног дворишта 

Изградња надстрешнице за прикупљање папира и 
пресовање - постављање пресе 

Програм 5. Едукација становништва о 
селектовању отпада 

Креирање брошура и летака на тему селективног 
прикупљања података 

Организовање тематских радионица на тему селективног 
прикупљања отпада 

Програм 6. Побољшање стања јавних 
зелених површина 

Реконструкција и уређење градских парковских површина 

Уређење површина поред ријека Ћехотине и Дрине 

Програм 7. Примјена мјера енергетске 
ефикасности у јавном сектору 

Побољшање ЕЕ у објекту СШЦ Фоча 

Побољшање ЕЕ у објекту Центра за културу и 
информисање 

Увођење гријања у Музеју „Стара Херцеговина“ 

Реконструкција  гријања у Сали Омладинског спортског 
центра 

Израда Елабората ЕЕ и побољшање ЕЕ на објекту Дома 
здравља 

Израда Елабората ЕЕ и побољшање ЕЕ на објекту зграде 
Општине Фоча 

Програм 8. Кориштење обновљивих извора Кориштење сунчеве енергије 
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ПРОГРАМ МЈЕРА/ПРОЈЕКАТ 

енергије Општински програм логистичке подршке инвеститорима 
за изградњу МХЕ 

Укупна очекивана улагања за реализацију секторског плана заштите животне средине су: 
19.692.500 KM. 
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VI. ОПЕРАТИВНИ ДИО 

VI.1. План имплементације стратешких пројеката и мјера за 3 године (1+2) 

Детаљан План имплементације Стратегије интегрисаног развоја општине Фоча за период 2017-
2019. године, доступан је у Excel формату и налази се у анексу овог документа, док је у наставку 
дат сажет преглед планираних средстава по секторима и изворима финансирања: 

 
Укупна планирана средства за реализацију секторских циљева за период 2017.-2019. године 
износе 34.252.700 КМ. Највећи број пројеката/мјера планираних за имплементацију у првом 
трогодишњем периоду (43) припада друштвеном сектору, док је за економски сектор планирано 
37, а за сектор заштите животне средине 24 пројеката/мјера. За имплементацију укупно 104 
пројекта/мјере у оквиру сва три сектора, за период 2017-2019. године из буџета општине Фоча 
издвојити ће се 4.211.000 КМ, док ће се средства у висини од 30.041.700 КМ тражити из екстерних 
извора (углавном од разних донатора). Имајући у виду ограниченост буџетских средстава 
општине, ово је максималан износ који се могао опредијелити у сврху реализације Стратегије 
интегрисаног развоја у наредне три године.  

За реализацију пројеката/мјера економског развоја планирано је укупно 10.477.500 КМ, од чега 
из буџета само 2.438.500 КМ (око 23%). Највећи проценат укупних средстава за економски развој 
предвиђен је за финансирање пројеката изградње/реконструкције локалних путева, те 
унапрјеђење туристички садржаја у НП Сутјеска. Остатак средстава је углавном предвиђен за 
унапрјеђење пословног окружења, уређење индустријских зона и стварање услова за повећање 
пољопривредне производње. Један од кључних предуслова за успјешну реализацију Стратегије 
интегрисаног развоја у цјелини јесте оснивање Јединице за управљање развојем и јачање 
капацитета запослених у њој за планирање, праћење, вредновање и извјештавање о реализацији 
Стратегије. Остали пројекти и мјере односе се на уређење интернет презентације општине и базе 
података, као и система потицаја за МСП, обртнике и пољопривредне произвођаче, усвајање 
неопходних планских докумената, података о доступним локацијама за инвестирање, припрему 
промотивних материјала за инвеститоре, израду секторских студија за области економије са 
потенцијалима за развој, итд. Сви пројекти и мјере су комплементарни и доприносе свеукупном 
побољшању амбијента за инвестирање, раст и развој МСП и обртништва и унапрјеђење 
пољопривредне производње.  
За пројекте и мјере у оквиру сектора друштвеног развоја планирано је укупно 4.518.700 КМ, од 
чега из буџета 1.073.000 КМ (око 24% од укупно планираних средстава). Планирани пројекти 
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односе се на унапрјеђење образовних установа, кроз реконструкцију објеката и набавку опреме, 
подршку кључним организацијама цивилног друштва, унапрјеђење система примарне и 
секундарне здравствене заштите, побољшање услова живота за младе и старе, те особе са 
сметњама у развоју и других осјетљивих група. Осим тога, издвојена су средства и за 
имплементацију пројеката из области културе и спорта, као и унапрјеђење система цивилне 
заштите и капацитета за реаговање у ванредним ситуацијама (рјешавање клизишта, наставак 
уклањања минских поља, итд.). Значајно мјесто заузима и јачање сарадње са дијаспором, како у 
области економије, тако и у домену друштвеног развоја. 
У оквиру сектора заштите животне средине, за укупно 24 пројекта планирано је 19.256.500 КМ, од 
чега само 699.500 КМ (3,6%) из буџета, због веома ограничених капацитета општине за 
финансирање капиталних пројеката. Већина неопходних средстава за унапрјеђење водоводне и 
канализационе мреже, система за управљање отпадом, те побољшања енергетске ефикасности у 
јавним објектима, интензивно ће се тражити од донатора. У оквиру овог сектора планирано је и 
подизање свијести грађана о значају заштите околиша и енергетске ефикасности, у виду кампања, 
израде промотивних материјала и сарадње са школама. 
У трогодишњем плану имплементације (2017.-2019.) уочава се да је највише средства планирано 
за сектор животне средине због већ започетих великих капиталних пројеката у области 
водоснабдијевања и канализације. Најмање средстава је предвиђено друштвени развој. Иако у 
овој области има највише пројеката, они су мање новчане вриједности, а доста мјера је 
институционалног карактера.  
У плану имплементације по годинама може се уочити да су у планирана средства релативно 
равномјерно распоређена у прве двије године имплементације, а нешто мање у трећој години. Од 
укупног планираних трошкова за реализацију пројеката и мјера, у првој години предвиђени 
трошкови реализације пројеката су 15.076.500 КМ (44% од укупног износа за три године); у другој 
години 15.508.000 КМ (45%), а у трећој 3.668.200 КМ (11%). С обзиром на немогућност 
дугорочнијег предвиђања стања буџета, у другој и трећој години је могуће очекивати корекцију 
плана, у складу са доступношћу средстава за реализацију Стратегије. У детаљном индикативном 
финансијском плану, који је у цијелости дат у анексу, може се видјети и да су за неке значајне 
пројекте већ обезбијеђена средства из републичких извора и од донатора, али да има и пројеката 
за које се не може са сигурношћу одредити извор финансирања. 
У табели у наставку дата је рекапитулација финансирања по годинама, за сваки сектор посебно: 
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VI.2. План организационих и људских капацитета за имплементацију, праћење и вредновање 
стратегије 

Реализација Стратегије интегрисаног развоја је велики изазов за јединицу локалне самоуправе. 
Степен и квалитет реализације Стратегије, као збир свих појединачно реализованих пројеката и 
мјера, јасно ће показати колико је јединица локалне самоуправе близу или далеко од остварења 
дефинисаних стратешких циљева и визије. За успјешну реализацију секторских планова потребно 
је прилагодити постојеће или успоставити нове организационе структуре и обезбиједити 
одговарајуће људске капацитете, те јасно дефинисати кључни оперативни механизам за 
управљање развојем. Задатак тог механизма је свакодневно старање о реализацији стратегије као 
цјелине и сваког пројекта појединачно, координација свих активности и актера од промоције, 
припреме и покретања пројеката, извођења, праћења, извјештавања до иницирања ажурирања 
стратегије. 

Стратегија интегрисаног развоја обједињује све секторе који су у надлежности локалних власти, 
као и све актере и заинтересоване стране на координиран начин. Стога је важно навести да је, 
поред дјелотворне успоставе и функционисања структура за планирање развоја као и структура 
које ће пратити провођење стратешких докумената, веома значајно јачање свеукупне 
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координације унутар општинске администрације у процесу имплементације стратегије. Поред 
тога, неопходно је осигурати да провођење стратегије буде подржано од стране социо-
економских партнера у општини. Свако од њих треба да има значајне улоге у имплементацији, 
обезбјеђивању финансијских средстава, те у праћењу и вредновању. 

Кључни актери у имплементацији Стратегије интегрисаног развоја су: 

• Скупштина Општине - разматра извјештаје о реализацији стратешких докумената Општине, 
укључујући и Стратегију развоја као водећег стратешког документа Општине, који треба 
представљати основу за креирање и доношење свих осталих развојних политика и 
приоритета Општине. 

• Начелник општине – кључна улога у операционализацији и имплементацији стратегије 
развоја путем успостављања јасних механизама и дефинисања одговорности одјељења у 
погледу имплементације дијелова стратегије из њихове надлежности, те обезбјеђивања 
свеукупне координације. 

• Канцеларија за ЛЕР - праћење имплементације, ажурирање и евалуација Стратегије 
интегрисаног развоја општине. Сарадња са вишим нивоима власти, донаторима, ОЦД и др. 

• Административна служба Општине - кључна улога у изради, реализацији, праћењу, 
извјештавању и ажурирању Стратегије развоја, с циљем континуираног унапрјеђења 
квалитета живота грађана општине. Релевантна одјељења Општине Фоча за 
имплементацију Стратегије су: 

o Одјељење за општу управу (у склопу којег је успостављен Центар за услуге 
грађанима и Одсјек за цивилну заштиту и заштиту од пожара); 

o Одјељење за привреду и друштвене дјелатности (у склопу којег је успостављен 
Одсјек за пољопривреду и Спортска дворана); 

o Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове (у склопу којег је 
успостављен Одсјек за управно правне послове); 

o Одјељење за финансије (у склопу којег је успостављен Одсјек за трезор и Одсјек за 
финансије и рачуноводство); 

o Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију (у склопу којег дјелује 
Комунална полиција); 

o Стручне службе Скупштине општине; 

o Стручне службе Начелника општине. 

Анализа јединице локалне самоуправе је показала да тренутни капацитети и искуства у 
стратешком управљању развојем не одговарају у потпуности потребама доношења, проведбе, 
мониторинга и евалуације стратегије развоја према МиПРО методологији, да су у претходним 
периодима доношени стратешки документи имплементирани тек у мањој мјери, да није вршен 
мониторинг проведбе стратегија, да се статистички подаци воде децентрализовано, нису 
иновирани нити се користе у сврхе управљања развојем, да су капацитети Општине за 
привлачењем додатних средстава из ексерних извора прихода веома добро развијени и да 
постоји релативно слаба мобилизација актера. 

Анализом правилника и аката који уређују унутрашњу организацију, одговорности, 
функционисање, надлежности и комуникацију Одјељења у склопу јединице локалне самоуправе 
закључено је да је функција управљања развојем дисперзована у неколико одјељења и 
додијељена самосталним стручним сарадницима, док са друге стране Начелници одјељења 



84 
 

немају формално дефинисане одговорности у овом сегменту. Правилником није јасно прописан 
начин комуникације између одјељења нити одјељења са Начелником општине. Састанци са 
Начелником се одржавају на појединачној основи и према потреби.  

Централизована база података се не примјењује у сврху мониторинга проведбе стратегије нити 
вредновања учинака стратегије. Правилником није дефинисано да одјељења врше праћење 
статистичких података и врше анализе, а на основу којих планирају и проводе активности, није 
прецизно прописано ко и које податке прикупља, на који начин се похрањују и иновирају подаци, 
нити како се користе. 

За ову Стратегију интегрисаног развоја потребно је израдити свеобухватну базу података 
програма, пројеката/мјера. Потребно је ојачати развојну функцију Општине кроз прецизније 
дефинисање задатака и одговорности, ојачати капацитете запослених који ће бити директно 
ангажовани у припреми пројеката и имплементацији Стратегије, те успоставити дјелотворан 
систем за праћење и вредновање њене имплементације. Стога, кључне препоруке за унапрјеђење 
организационих и људских капацитета за имплементацију Стратегије, обухватају сљедеће: 

• Континуирана проактивна улога Начелника у операционализацији и имплементацији 
Стратегије развоја путем додјељивања јасних задатака и одговорности општинским 
одјељењима, те добивања редовних информација о напретку имплементације Стратегије 
развоја;  

• Континуирана укљученост и подршка Скупштине Општине у имплементацији Стратегије 
развоја путем редовног достављања извјештаја о напретку према Скупштини, те 
усклађивања општинских политика са приоритетима стратегије развоја; 

• У склопу Стручне службе Начелника општине увођење Одсјека за управљање развојем 
под ингеренцијом Шефа кабинета, те систематизацијом радних мјеста предвидјети три 
радна мјеста и то: 

o Шеф одсјека за управљање развојем – Виши стручни сарадник за координацију 
управљања развојем; 

o Самостални стручни сарадник за послове развојних пројеката; 

o Технички секретар. 

• Јачање комуникације, сарадње и интеракције унутар општинске управе у сврху 
ефикаснијег и ефективнијег управљања и координације имплементације Стратегије 
развоја; 

• Усвајање Смјерница за годишње планирање, праћење, вредновање и извјештавање 
(ППВИ) и то у виду правилника којим се регулише поступак и процедуре планирања, 
праћења, вредновања и извјештавања о имплементацији Стратегије развоја и редовних 
активности, односно, фазе и кораке који се односе на  процесе при чему се дефинишу 
носиоци, опис и начин провођења процеса, кључни документи те везе са осталим 
стратешким документима, приоритетима и административним процесима ЈЛС. Правилник 
о ППВИ даје и смјернице за припрему годишњег календара Јединице за управљање 
развојем и припрему годишњих оперативних планова одјељења и одсјека, који морају 
ускладити своје пројектне и редовне активности са календаром Јединице за управљање 
развојем. 

• Изградња капацитета социо-економских актера за учешће у имплементацији, праћењу и 
оцјењивању Стратегије развоја. Имајући у виду значајну улогу Партнерске групе (локално 
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развојно партнерство) у дјелотворној реализацији, праћењу и ажурирању Стратегије 
развоја, Општина Фоча треба и даље у оквиру овог тијела наставити блиско сарађивати са 
свим партнерима из јавног, приватног и невладиног сектора. 

• Усклађеност вишегодишњег и годишњег финансијског плана Општине (буџет) са 
вишегодишњим индикативним и годишњим финансијским планом имплементације 
Стратегије; 

• У оквиру свих одјељења неопходно је спровести обуку из сљедећих области: координација 
и праћење Стратегије, односи с јавношћу, управљање пројектним циклусом, 
комуникацијске вјештине, јавно приватно партнерство, припрема и реализација пројеката, 
финансијско праћење пројеката и извјештавање, управљање базом података и др. 

• Прецизирање/дорада описа посла и појединачних одговорности запосленика у 
слиједећим областима: 

o Свеукупна имплементација развојне стратегије; улоге и одговорности како 
службеника за планирање тако и општинских одјељења у процесу имплементације 
стратегије у циљу осигурања неопходне интеграције; 

o Прикупљање података и њихово похрањивање у јединствени електронски систем 
како би се омогућило праћење и оцјењивање прогреса Стратегије развоја; улоге и 
одговорности упосленика задужених за базу података, праћење и оцјењивање, као 
и осталих релевантних општинских одјељења; 

o Израда, имплементација и управљање пројектима; улоге и одговорности како 
службеника који раде на припреми и имплементацији пројеката, тако и осталих 
релевантних општинских одјељења, у циљу осигурања неопходне интеграције; 

o Сарадња са социо-економским партнерима у процесу имплементације, праћења и 
оцјењивања те извјештавања о напретку у имплементацији Стратегије развоја. 

Према миПРО методологији активности праћења, вредновања и ажурирања појединих дијелова 
Стратегије се врше у одређеним временским периодима, датим у наредној табели. 

 

Преглед основних активности и одговорности за имплементацију стратегије 

Основне улоге и одговорности за имплементацију , праћење, вредновање и извјештавање  

Активности(*) Надлежност (ко?)  Рок (оквирно када ?) 

Дефинисање приоритета за наредну 
годину на основу стратешко-
програмских докумената и израда 
Плана имплементације (1+2) 

Иницијатор и власник процеса: 
Координатор развојног тима (РТ) 

Носиоци и учесници у процесу: 

Шефови надлежних 
служби/одјељења ЈЛС 

Колегијум начелника ЈЛС 

Остали службеници РТ  

Први квартал текуће 
године (по роковима из 
ентитетских Закона о 
буџету) 

Припрема планова служби за наредну 
годину, укључујући пројекте из 
Стратегије развоја и редовне послове 

Иницијатор и власник процеса: 
Шефови надлежних 
служби/одјељења ЈЛС  

Носиоци и учесници:  

Координатор РТ-а  

01.09-30.09. 

текуће године 
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Основне улоге и одговорности за имплементацију , праћење, вредновање и извјештавање  

Активности(*) Надлежност (ко?)  Рок (оквирно када ?) 

Укључивање стратешких пројеката и 
мјера у план буџета за наредну годину 

Иницијатор и власник процеса: 
Руководилац Службе/Одјељења за 
буџет и финансије  

Носиоци и учесници процеса: 

Координатор РТ-а  

Колегијум начелника ЈЛС 

01-31.10 (први нацрт);  

01-30.11 (други нацрт)  

01-15.12 (трећи нацрт) 

текуће године 

Усклађивање планова рада 
служби/одјељења ЈЛС са усвојеним 
Буџетом за наредну годину 

 

Иницијатор и власник процеса: 
Координатор РТ-а 

Носиоци и учесници процеса: 
Шефови надлежних 
служби/одјељења  

Колегијум начелника ЈЛС 

05-15. јануар  

наредне године 

 

Припрема календара за праћење 
реализације Годишњег плана ЈЛС 

 

Иницијатор и власник процеса:  

Координатор развојног тима РТ-а  

Носиоци и учесници процеса: 

Остали службеници РТ-а 

31 јануар 

наредне године 

Разрада пројеката  Иницијатор и власник процеса: 
Координатор РТ-а 

Носиоци и учесници процеса: 
Остали службеници РТ-а 

Надлежне службе/одјељења  

Континуирано 

Праћење екстерних извора 
финансирања 

Иницијатор и власник процеса: 
Координатор РТ-а  

Носиоци и учесници процеса:  

Надлежне службе/одјељења 

Остали службеници РТ-а 

Континуирано 

Праћење провођења Плана 
имплементације стратегије 

Иницијатор и власник процеса: 
Координатор РТ-а 

Носиоци и учесници процеса:  

Остали службеници РТ-а 

Шефови служби/одјељења 

Континуирано 

Праћење имплементације и израда 
извјештаја о реализацији годишњих 
планова рада служби 

Иницијатор и власник процеса: 
Шефови служби/одјељења  

Носиоци и учесници процеса: 

Колегијум начелника ЈЛС 

Координатор РТ-а 

Остали службеници РТ-а 

Мјесечно:Колегиј 
начелника  

Полугодишње: До 31. 
јули (за првих 6 мјесеци 
текуће године) 

Годишње: До 31. мај (за 
претходну годину) 

Укључивање Партнерске групе у 
праћење имплементације стратегије 

Иницијатор и власник процеса: 
Координатор РТ-а 

Носиоци и учесници у процесу: 

Остали службеници РТ-а 

 

Први састанак ПГ-а: 

До 31 мај (за претходну 
годину) 

Други састанак ПГ-а: 

До 31. јули (за првих 6 
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Основне улоге и одговорности за имплементацију , праћење, вредновање и извјештавање  

Активности(*) Надлежност (ко?)  Рок (оквирно када ?) 

Партнерска група/Општински 
развојни тим 

мјесеци текуће године) 

Израда Годишњег извјештаја о 
реализацији стратегије развоја, 
његово усвајање и објављивање 

Иницијатор и власник процеса: 
Координатор РТ-а  

Носиоци и учесници у процесу: 

Остали службеници РТ 

Шефови служби/одјељења 

До 31. мај.  

наредне године у 
односу на ону за коју се 
припрема извјештај 

Остале важне активности: 

▪ Редовно ажурирање wеб странице 
ЈЛС у домену информација које се 
односе на развојне активности 

▪ Редовни контакти са вишим нивоима 
власти 

▪ Успостављање и унапрјеђење 
међуопштинске сарадње 

Иницијатор и власник процеса: 
Координатор РТ-а 

Носиоци и учесници: 

Остали службеници РТ-а 

Континуирано 
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VII. ПРИЛОЗИ 

Прилог 1: Интегрирани преглед локалне развојне стратегије (2017 до 2021) 

Веза са 
стратешким и 

секторским 
циљем и 

програмом  

Пројекат /мјера 
Укупни очекивани исход 

пројекта/мјере 

Извори финансирања 

Буџет Екстерни извори Укупно 

1.Стратешки циљ Очувана животна средина и унапријеђена комунална инфраструктура као предуслов за развој привреде 

1.1. Секторски 
циљ 

Побољшан квалитет пружања 
комуналних услуга и унапријеђено 
стање површинских и подземних вода 
до 2021. 

Очекивани 
секторски 
исходи 

Исход 1: До 2021. г. смањени 
губици воде у систему 
водоснабдјевања за најмање 35% 
у односу на 2016. годину. 

Исход 2: До 2021.г. повећан број 
корисника јавног водоводног 
система на 75%. 

Исход 3: До 2021. г. обезбијеђен 
непрекидан приступ редовно 
контролисаној и хигијенски 
исправној води за пиће за све 
кориснике јавног водоводног 
система. 

Исход 4: До 2021.г. повећан број 
корисника канализационе мреже 
на 62%.  

Исход 5: До 2021.г. створени 
предуслови за унапријеђење 
стања површинских и подземних 
вода. 

Индикатори 
секторског 

циља 

Проценат смањења 
губитака у систему 
водоснабдијевања; 

Број домаћинстава 
прикључених на 
водоводну мрежу; 

Број корисника који 
имају неконтролисану и 
хигијенски неисправну 
воду за пиће; 

Број домаћинстава 
прикључених на 
канализациону мрежу; 

Постојање пројектне 
документације за 
ППОВ. 

1.1.1.Програм 

ПОБОЉШАЊЕ СИСТЕМА ВОДОСНАБДИЈЕВАЊА 

П.1.1.1.1. Реконструкција примарне 
водоводне мреже (транспортни 
цјевовод) Крупица-Јелеч-Миљевина  

Реконструисано 5 км примарне 
мреже. 

0 2.000.000,00 2.000.000,00 

П.1.1.1.2. Реконструкција секундарне Реконструисано 25 км 0 7.000.000,00 7.000.000,00 
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водоводне мреже према постојећој 
пројектног документацији 

секундарне мреже. 

П.1.1.1.3. Пројекат кућних прикључака 

Уграђени водомјери за 95% 
корисника у објектима 
индивидуалног становања, те 
95% корисника у објектима 
колективног становања. 

0 300.000,00 300.000,00 

П.1.1.1.4. Управљање и одржавање 
сеоских водовода у МЗ (Драгочава, 
Попов Мост, Ђиђево, Тјентиште) 

Сеоски водоводи стављени под 
пуну контролу П ВиК „Извор“ - у 
МЗ Драгочава и Ђиђево. 

0 0 0 

П.1.1.1.5. Израда катастра објеката 
водоснабдијевања (изворишта, објекти 
јавног водоснабдијевања и 
локални/мјесни објекти) 

Успостављен катастар објеката 
водоснабдијевања. 

20.000,00 0 20.000,00 

1.1.2.Програм 

ПОБОЉШАЊЕ СИСТЕМА ПРИКУПЉАЊА И ТРЕТМАНА ОБОРИНСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА 

П.1.1.2.1. Изградња комплетне 
примарне канализационе мреже према 
постојећој пројектној документацији  

Примарна мрежа 
реконтруисана (10 км), 
изграђени сепаратори. 

0 5.000.000,00 5.000.000,00 

П.1.1.2.2. Изградња секундарне 
канализационе мреже са изградњом 
кућних прикључака  

Изграђено/реконструисано 45 
км секундарне мреже, 
изведено 1500 кућних 
прикључака. 

Током пројекта, паралелно, 
извршено раздвајање кишне и 
фекалне канализације у 
дужини од 45 км. 

0 1.800.000,00 1.800.000,00 

П.1.1.2.3. Израда пројектне 
документације за изградњу постројења 
за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) 

Израђена пројектна 
документација. 

0 50.000,00 50.000,00 

1.2. Секторски 
циљ 

Смањен ризик по животну средину и 
здравље људи и успостављена 
приоритетна инфраструктура за 
интегрално управљање отпадом до 
2021.г. 

Очекивани 
секторски 
исходи 

Исход 1: До 2021.г. смањен ризик 
од епидемија за категорију ниже у 
односу на 2016.г. 

Исход 2: До 2021.г. повећан број 
становника обухваћен системом 

Индикатори 
секторског 

циља 

Процјена ризика од 
епидемија; 

Број становника 
покривен услугом 
системског 



90 
 

прикупљања отпада на 80%. 

Исход 3: До 2021.г. најмање 80% 
селектованог отпада пласирано на 
тржиште и даљу обраду. 

Исход 4: Најмање 70% 
домаћинстава и пословних 
субјеката учествује у  селективном 
прикупљању отпада до 2021.г. 

прикупљања отпадом; 

Количина селективно 
прикупљеног отпада 
пласираног на тржиште 
и даљу обраду; 

Број домаћинстава и 
пословних субјеката 
који учествују у 
селективном 
прикупљању отпада. 

1.2.1.Програм 

САНАЦИЈА ДЕПОНИЈА 

П.1.2.1.1. Санација, рекултивација и 
затварање општинске депоније „Бабин 
поток“ - Рјечица  

Депонија „Бабин поток“ 
санирана и затворена – 2018.г. 

30.000,00 0 30.000,00 

П.1.2.1.2. Израда Студије изводивости и 
утврђивање најповољније локације за 
депонију и пројектне документације за 
нову локацију општинске депоније  

Израђена Студија и пројектна 
документација, обезбијеђене 
све потребне дозволе за 
почетак изградње. 2017.г. 

70.000,00 0 70.000,00 

П.1.2.1.3. Изградња нове општинске 
депоније 

Изграђена и пуштена у рад 
општинска депонија. 2019.г. 

0 2.000.000,00 2.000.000,00 

1.2.2.Програм 

УНАНПРЈЕЂЕЊЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 

П.1.2.2.1. Израда Плана управљања 
отпадом (ПУО) 

Израђен ПУО – 2017.г. 

План управљања отпадом 
усвојен од стране Скупштине 
Општине  

0 20.000,00 20.000,00 

П.1.2.2.2. Побољшање опремљености 
комуналног предузећа  

Набавка камиона за одвоз 
смећа 10-16 м3, 1 камион 
кипера за одвоз кабастог 
отпада 5-6 тона, скипа, те 20 
контејнера на годишњем 
нивоу. 

60.000,00 190.000,00 250.000,00 

П.1.2.2.3. Успостава рециклажног 
дворишта 

Успостављено 2 рециклажних 
дворишта  

25.000,00 25.000,00 50.000,00 

П.1.2.2.4. Изградња надстрешнице за Изграђена надстрешница, 15.000,00 15.000,00 30.000,00 
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прикупљање папира и пресовање - 
постављање пресе 

постављена преса. 

1.2.3.Програм 

ЕДУКАЦИЈА СТАНОВНИШТВА О СЕЛЕКТОВАЊУ ОТПАДА 

П 1.2.3.1. Креирање брошура и летака на 
тему селективног прикупљања отпада  

Дистрибуисано 2.000 брошура 
и летака. 

1.500,00 0 1.500,00 

П 1.2.3.2. Организовање тематских 
радионица на тему селективног 
прикупљања отпада 

Одржано 20 радионица за 
дјецу предшколског и школског 
узраста и њихове родитеље. 

1.000,00 0 1.000,00 

1.3. Секторски 
циљ 

Унапријеђено управљање природом и 
зеленим површинама 

Очекивани 
секторски 
исходи 

Исход 1: До 2021.г. проценат 
уређених парковских/зелених 
површина повећан за 80% у 
односу на 2016.г. 

Индикатори 
секторског 

циља 

Површина под 
парковнским/зеленим 
површинама која је 
адекватно уређена. 

1.3.1.Програм 

ПОБОЉШАЊЕ СТАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

П.1.3.1.1. Реконструкција и уређење 
градских парковских површина  

Набавка и постављање 
парковских клупа и корпи за 
отпатке, посађене саднице. 

Уређени паркови: Алаџа, Парк 
од Вртића до горњег моста на 
Ћехотини, Парк Дјечији вртић, 
Парк код споменика, Трг Краља 
Петра, Парк испред музеја. 

10.000,00 30.000,00 40.000,00 

М.1.3.1.2. Уређење површина поред 
ријека Ћехотине и Дрине 

Уклоњено шибље на обалама 
ријека; Набавка и постављање 
клупа, корпи за отпатке, табли 
упозорења. 

3.000,00 7.000,00 10.000,00 

2.Стратешки циљ Заустављен одлив младих кроз обезбијеђена радна мјеста и развој предузетништва и пољопривреде 

2.1. Секторски 
циљ 

Оснажена МСП и развијен 
предузетнички дух, нарочито код 
младих 

Очекивани 
секторски 
исходи 

Исход 1: До 2021.г. реализовано 
најмање 20 мил. КМ страних и 
домаћих инвестиција у привреди 
на подручју општине. 

Исход 2: До 2021. г. број 
привредних субјеката на 1000 
становника је за 5% већи у односу 

Индикатори 
секторског 

циља 

Износ уложених 
домаћих инвестиција у 
КМ 

Износ уложених 
страних инвестиција у 
КМ 

Број домаћих 
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на 2016.г. инвестиција 

Број страних 
инвестиција 

Број МСП, број 
предузетника 

2.1.1.Програм 

ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

М 2.1.1.1. Формирање Канцеларије за 
ЛЕР 

Оснивање КЛЕР-а 

Усвојен план рада КЛЕР на 
годишњем нивоу 

0 0 0 

М 2.1.1.2. Едукација запослених у 
Канцеларији за ЛЕР 

Израђен план обуке за 
наредних 5 година. 

Најмање 5 запослених на 
пословима ЛЕР-а прошло 
кључне обуке. 

0 0 0 

П 2.1.1.3. Формирање пројектне базе у 
оквиру Јединице за управљање развојем 
(у складу са Стратегијом)  

Формирана база и особе у ЈЛС 
задужене за уношење података 
(2017.г.). 

База података се редовно 
ажурира, на годишњем нивоу.  

0 0 0 

2.1.2.Програм 

УНАПРЈЕЂЕЊЕ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ  ПАРТНЕРСКОГ ДИЈАЛОГА 

М.2.1.2.1. Успостављање 
институционалног оквира за вођење 
јавно-приватног дијалога 

Основан Привредни савјет. 

У оквиру Јединице за 
управљање развојем формиран 
Технички секретаријат за ЈПД. 

Усвојена Политика вођења ЈПД. 

Усвојена Процедуре за вођење 
ЈПД. 

Усвојен Пословник о раду 
Привредног савјета. 

0 0 0 

П.2.1.2.2. Циклус тренинга у циљу јачања 
капацитета запослених у ЈЛС за бављење 
јавно-приватним дијалогом 

Одржана најмање 2 циклуса 
тренинга о јавно-приватном 
дијалогу на годишњем нивоу. 

5.000,00 0 5.000,00 

М.2.1.2.3. Одржавање кварталних Састанци Привредног савјета се 0 0 0 
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састанака Привредног савјета редовно одржавају, потребе 
привредног сектора служе као 
основа за будуће планирање. 

М.2.1.2.4. Испитивање мишљења и 
потреба приватног сектора на годишњем 
нивоу 

Развијен систем испитивања; 

Годишње анализе мишљења и 
потреба  приватног сектора. 

0 0 0 

2.1.3.Програм 

ПОДРШКА МСП И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА 

П.2.1.3.1. Упостављање базе података о 
МСП и предузетницима 

Успостављена функционална 
база података о МСП и 
предузетницима. 

База података се ажурира 
најмање једном годишње. 

0 0 0 

П.2.1.3.2. Израда пословног каталога   
Израђен Каталог постојећих 
капацитета за инвестирање  

3.000,00 0 3.000,00 

М.2.1.3.3. Подршка учешћу на 
привредним сајмовима у земљи и 
иностранству  

Развијен програм финансирања 
пријевоза предузетницима за 
најмање 2 сајма годишње. 

17.500,00 0 17.500,00 

М.2.1.3.4. Програм потицаја за подршку 
запошљавању 

Развијен програм потицаја за 
запошљавање. 

500.000,00 0 500.000,00 

2.1.4.Програм 

ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА ПОСЛОВНЕ СУБЈЕКТЕ 

П 2.1.4.1. Реконструкција локалних 
путева  

Асфалтирано 40 км локалних 
путева, према приоритетима 
утврђеним на годишњем нивоу 

3.000.000,00 0 3.000.000,00 

П 2.1.4.2. Изградња моста Викоч-
Годијено 

Изграђен мост  Викоч-Годијено 0 100.000,00 100.000,00 

П 2.1.4.3. Реконструкција старог моста у 
селу Пођеђе 

Реконструисан мост  у селу 
Пођеђе 

40.000,00  40.000,00 

П 2.1.4.4. Изградња јавног паркинг 
простора и гараже за рјешавање 
паркирања у центру града (2020) 

Израђена пројектна 
документација 

Изграђен паркинг и гаража 

150.000,00 150.000,00 300.000,00 

2.2. Секторски 
циљ 

Развијена дрвопрерађивачка 
индустрија 

Очекивани 
секторски 
исходи 

Исход  1:  До 2021.г. укупни 
приходи од пласмана производа 
дрвопрерађивачке индустрије на 

Индикатори 
секторског 

циља 

Приходи од 
дрвопрерађивачке 
индустрије. 
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домаћем и страном тржишту 
повећани за 15% у односу на 
2016.г. 

2.2.1.Програм 

ПОДРШКА РАЗВОЈУ ДРВОПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ 

П.2.2.1.1. Израда секторске студије за 
област дрвопрераде 

Израђена секторска студија. 10.000,00 0 10.000,00 

М.2.2.1.2. Унапрјеђење 
дрвопрерађивачке индустрије (од 
примарне ка финалном) 

Општински подстицаји кроз 
смањивање ренти 
привредницима који се баве 
финалном и полуфиналном 
дрвопрерадом. 

0 0 0 

П.2.2.1.3. Побољшање инфраструктуре 
на подручју индустријске зоне Брод 

Обезбијеђено 
водоснабдијевање и одвођење 
отпадних вода,  електрична 
енергија и путна 
инфраструктура на подручју 
индустријске зоне Брод до 
2018.г. 

0 150.000,00 150.000,00 

2.3. Секторски 
циљ 

До 2021. г. створени услови за развој 
пољопривреде, кроз повећање 
складишних и прерађивачких 
капацитета и побољшан приступ 
тржиштима 

Очекивани 
секторски 
исходи 

Исход  1:  До 2021.г. укупни 
приходи од пласмана 
пољопривредних производа на 
домаћем и страном тржишту 
повећани за 100% у односу на 
2016.г. 

Индикатори 
секторског 

циља 

Приходи од 
пољопривреде 

2.3.1.Програм 

УНАПРЈЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

П.2.3.1.1. Израђена секторска студија за 
пољопривреду (воћарство и сточарство) 

Израђена секторска студија са 
годишњим акционим 
плановима; 

Одређен износ средстава из (а) 
буџета и (б) других доступних 
извора за спровођење 
годишњих планова 

10.000,00 0 10.000,00 

М.2.3.1.2. Промоција задругарства 
пољопривредника  

Покренута иницијатива за 
удруживањем 

0 10.000,00 10.000,00 
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пољопривредника. 

Организовање Студијских 
посјета примјерима добре 
праксе. 

П.2.3.1.3. Едукација пољопривредних 
произвођача  

Одржана најмање једна 
едукација пољопривредних 
произвођача годишње; 

Пољопривредници едуцирани 
о новим технологијама и 
стандардима. 

5.000,00 0 5.000,00 

М.2.3.1.4. Подршка учешћу на 
пољопривредним сајмовима 

Развијен програм финансирања 
трошкова учешћа на сајмовима 
пољопривредним 
произвођачима. 

25.000,00 0 25.000,00 

П.2.3.1.5. Повећање капацитета објеката 
за откуп и складиштење воћа  

Фаза И: Дефинисање потребе 
за складиштењем 
пољ.производа (хладњача) 

Фаза ИИ: Изграђен објекат за 
откуп и складиштења воћа и 
поврћа,  стављени у функцију 
од 2018.г. 

0 300.000,00 300.000,00 

2.3.2.Програм 

ПОДСТИЦАЈНЕ МЈЕРЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ 

М.2.3.2.1. Повећање производње воћа 
Развијен програм потицаја за 
производњу воћа 

8.000,00 0 8.000,00 

М.2.3.2.2 Повећање органске  
производње  

Развијен програм 
субвенционирања за органску 
производњу. 

8.000,00 0 8.000,00 

М.2.3.2.3 Повећање сточног фонда  
Развијен програм потицаја за 
узгајиваче стоке 

8.000,00 0 8.000,00 

3.Стратешки циљ Развијен туризам заснован на јединственим предностима 

3.1. Секторски 
циљ 

Унапријеђена туристичка понуда до 
2021. године. 

Очекивани 
секторски 
исходи 

Исход  1: До 2021.г. повећани 
приходи од туризма за најмање 
50% у односу на 2016.г. 

Индикатори 
секторског 

циља 

Приходи од туризма 

Број домаћих и страних 
посјетилаца 
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Број ноћења 

3.1.1.Програм 

РАЗВОЈ ТУРИЗМА У НП СУТЈЕСКА 

П.3.1.1.1. Унапрјеђење услова за развој 
омладинског туризма 

- Реконструисани постојећи 
павиљони; 

- Изграђена 3 нова павиљона 
(укупно нових 150 лежајева); 

- Реконструкција ауто-кампа; 

- Реконструкција и 
модернизовање базена; 

- Изградња бунгалова. 

0 200.000,00 200.000,00 

П.3.1.1.2. Унапрјеђење туристичке 
понуде – проширење смјештајних 
капацитета 

- Реновиран хотел Сутјеска; 

- Реновиран хотел Младост. 
0 10.000.000,00 10.000.000,00 

П.3.1.1.3. Унапрјеђење туристичке 
понуде – попратни садржаји 

- Уређена Ботаничка башта; 

- Уређен културно-
хисторијског комплекса 
„Долина хероја“; 

- Изграђена сувенирница. 

0 50.000,00 50.000,00 

П.3.1.1.4. Подршка унапрјеђењу 
туристичке понуде за локално 
становништво (сеоски туризам) 

Развијен програм потицаја за 
пружање услуга смјештаја и 
израде јединствених сувенира 
израђених од стране локалном 
становништву. 

12.000,00 0 12.000,00 

П.3.1.1.5. Унапријеђена путна 
инфраструктура  

Санирано 100 км пута  0 100.000,00 100.000,00 

П.3.1.1.6. Унапријеђена комунална 
инфраструктура  

Реконструисано 2,5 км 
водоводне мреже; 

Реконструисан 1 км 
канализационе мреже. 

0 230.000,00 230.000,00 

3.1.2.Програм 
РАЗВОЈ ДРУГИХ ТУРИСТИЧКИХ ЛОКАЛИТЕТА 

П.3.1.2.1. Проглашење локалитета Усвојена Одлука о јавном 3.000,00 0 3.000,00 
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Пјешчаних пирамида и пећине 
„Ледењача“ јавним добром 

 

добру; 

Спроведена експропријација. 

П.3.1.2.2. Мјере заштите и стављање у 
туристичку понуду пећине „Ледењача“ 

До краја 2017.г. постављења 
капија на пећину, освјетљење, 
унутрашња стаза, 
конзервирање цртежа  

Укључено у туристичку понуду. 

5.000,00 0 5.000,00 

П.3.1.2.3. Проширење пута тампонским 
материјалом у циљу обезбјеђења 
паркинг простора поред Пјешчаних 
пирамида 

100 м2 уређеног паркинг 
простора.  

До 2019.г. обезбијеђен паркинг 
простор за 20 туристичких 
аутомобила. 

0 10.000,00 10.000,00 

П.3.1.2.4. Уређење расвјете на 
локалитету Пјешчаних пирамида 

До 2019.г. постављено 5 
свјетиљки у дужини од 100 м. 

16.000,00 0 16.000,00 

П.3.1.2.5. Изградња  и уређење 
комплекса са пратећим објектима за  
пријем посјетилаца на локалитету 
Пјешчаних пирамида 

Изграђен излетни комплекс и 
сувенирница (продаја 
производа и услуга локалног 
становништва уз њихову 
претходну обуку) 

0 10.000,00 10.000,00 

М.3.1.2.6. Реконструкција дијела пута 
према Пјешчаним пирамидама 

Асфалтирано 9 км пута до 
Пјешчаних пирамида до 2020.г. 

200.000,00 700.000,00 900.000,00 

П.3.1.2.7. Програм заштите локалитета 
„Мрамор Црквине“ дефинисан између 
Завода за заштиту културног и 
природно-хисторијског насљеђа и 
локалне заједнице  

Искрчивање пута, уређење 
локалитета, стално одржавање, 
постављање „сајт менаџера“ 
итд. - 2020.г. 

10.000,00 0 10.000,00 

3.1.3.Програм 

УНАПРЈЕЂЕЊЕ РАФТИНГ ТУРИЗМА 

П.3.1.3.1. Изградња саобраћајнице Хум-
Брштеновица  

18,5 км новог пута 
500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 

П.3.1.3.2. Унапрјеђење туристичке 
понуде кроз уређење и промоцију 
пограничног подручја на десној обали 
Таре 

Направљени јединствени 
туристички пакети који се нуде 
туристичким агенцијама. 

0 200.000,00 200.000,00 



98 
 

П.3.1.3.3. Увођење забавних и других 
садржаја на локалитету Бастаха  

Организација манифестација 
различитих садржаја уз 
подршку ТО Фоча (спортски, 
гастро, едукативни, забавни, 
смотри, фестивали, студијске 
посјете сл.) 

0 9.000,00 9.000,00 

4.Стратешки циљ Повећана енергетска ефикасност кроз обновљиве изворе енергије, нарочито хидропотенцијал 

4.1. Секторски 
циљ 

Повећан ниво енергетске ефикасности у 
јавним објектима 

Очекивани 
секторски 
исходи 

Исход 1: До 2021. г. примјеном 
мјера ЕЕ смањена емисија CО2 по 
глави становника за 5% у односу 
на 2016.г. 

Исход 2: До 2021.г. за 20% смањен 
износ буџетских издвајања за 
режијске трошкове школа у односу 
на 2016.г. 

Индикатори 
секторског 

циља 

Емисија CО2 по глави 
становника 

Годишњи износ 
буџетских издвајања за 
режијске трошкове 
школа. 

4.1.1.Програм 

ПРИМЈЕНА МЈЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ 

П.4.1.1.1. Побољшање ЕЕ у објекту СШЦ 
Фоча  

Извршена реконструкција 
фасаде и крова (утопљавање), 
замијењена унутрашња 
столарија. 

Реконструисани мокри 
чворови. 

80.000,00 280.000,00 360.000,00 

П.4.1.1.2. Побољшање ЕЕ у објекту 
Центра за културу и информисање  

Извршена реконструкција 
фасаде и крова (утопљавање), 
замијењена столарија. 

20.000,00 0 20.000,00 

П.4.1.1.3. Увођење гријања у Музеју 
„Стара Херцеговина“   

Уведено централно гријање у 
зграду Музеја „Стара 
Херцеговина“  

70.000,00 105.000,00 175.000,00 

П.4.1.1.4. Реконструкција  гријања у Сали 
Омладинског спортског центра  

Реконструисано гријање у ОСЦ 
„Партизан“  

50.000,00 50.000,00 100.000,00 

П.4.1.1.5. Израда Елабората ЕЕ и 
побољшање ЕЕ на објекту Дома здравља 

Израђен елаборат ЕЕ за објекат 
Дома здравља примијењена 
најмање једна мјера енергетске 
ефикасности (замијењена 

50.000,00 0 50.000,00 
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столарија и фасада). 

П.4.1.1.6. Израда Елабората ЕЕ и 
побољшање ЕЕ на објекту зграде 
Општине Фоча 

Израђен елаборат ЕЕ за објекат 
зграде Општине Фоча 
примијењена најмање једна 
мјера енергетске ефикасности 
(замијењена столарија и 
фасада). 

300.000,00 0 300.000,00 

4.2. Секторски 
циљ 

Повећано кориштење обновљивих 
извора енергије 

Очекивани 
секторски 
исходи 

Исход 1: До 2021. г. производња 
енергије из обновљивих извора 
повећана за најмање 100% у 
односу на 2016.г. 

Индикатори 
секторског 

циља 

Производња 
електричне енергије из 
обновљивих извора 

4.2.1.Програм 

КОРИШТЕЊЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ 

М.4.2.1.1. Кориштење сунчеве енергије  
Развијен општински програм 
подршке уградњи соларних 
панела. 

15.000,00 0 15.000,00 

П.4.2.1.2. Општински програм 
логистичке подршке инвеститорима за 
изградњу МХЕ 

Развијен општински програм. 0 0 0 

5.Стратешки циљ 
До 2026. године развијена мрежа ефикасних и ефективних услуга јавног и сектора грађанског друштва која омогућава пуну социјалну 

укљученост осјетљивх друштвених група и висок степедн социјалне кохезије у заједници 

5.1. Секторски 
циљ 

До 2021. године побољшан квалитет 
пружања здравствених услуга  и услуга  
социјиалне заштите 

Очекивани 
секторски 
исходи 

Исход 1: До 2021. године, повећан 
број прегледа љекара 
специјалиста за 30% у односу на 
2016. годину.   

Исход 2: До 2021. године, повећан 
број корисника услуга социјалне 
заштите за 25% у односу на 
2016.годину. 

Исход 3: До 2021. године, смањен 
% захтјева за институционалним 
смјештајем за 20% у односу на 
2016.годину. 

Индикатори 
секторског 

циља 

Број корисника 
здравствене заштите  

Број здравствених 
услуга пружених у Дому 
здравља 

Број здравствених 
услуга пружених у 
теренским 
амбулантама у руралом 
подручју  

Број корисника 
ванинституционалних  
услуга социјалне 
заштите 
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Број корисника мјера 
материјалне подршке  

Број дјеце обухваћене 
предшколским 
образовањем и 
васпитањем 

Број ученика основних 
школа  

Број ученика средњих 
школа 

Број одраслих који 
похађају програме 
образовања одраслих 

5.1.1.Програм 

УНАПРЈЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ЈАВНОМ И СЕКТОРУ ГРАЂАНСКОГ ДРУШТВА 
(ИНФРАСТРУКТУРНИХ И ОРГАНИЗАЦИОНИХ И КАПАЦИТЕТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА) 

П.5.1.1.1. Успостављање капацитета 
примарне здравствене заштите  у складу 
са стандардима - Изградња новог 
објекта Дома здравља  

Усвојена одлука Скупштине 
општине опредјељивању 
локације у власништву ЛС за 
потребе изградње објекта ДЗ 
Израђен грађевински пројекат  
Изграђен објекат ДЗ у складу са 
стандардима прописаним за 
здравствене установе  

10.000,00 2.000.000,00 2.010.000,00 

П.5.1.1.2. Опремање Дома здравља у 
складу са стандардима дефинисаних 
Законом  

Набављен намјештај за 
опремање  Дома здравља 
Набављена недостајућа опрема 
за Дом здравља  

0 300.000,00 300.000,00 

П.5.1.1.3. Успостављен рад Центра  за 
рехабилитацију у заједници  у складу са 
нормативима и стандардима  

Набављена неопходна опрема  
Опремљен Центар за 
рехабилитацију у заједници. 
Запослени здравствени 
радници у складу са 
нормативима прописаним 
Законом (1 др.физијатрије)  

0 50.000,00 50.000,00 

П.5.1.1.4. Успостављен рад Службе 
радиологије у складу са стандардима и 

Набављена опрема у складу са 
стандардима.  

0 50.000,00 50.000,00 
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нормативима  Запослени здравствени 
радници у складу са 
нормативима прописаним 
Законом (1 доктор радиологије) 

П. 5.1.1.5. Набавка санитетског возила 
Хитне медицинске помоћи за Дом 
здравља  

Набављено санитетско возило 
са потребном медицинском 
опремом  

0 80.000,00 80.000,00 

М. 5.1.1.6. Прибављање акредитације за 
рад  Центра за ментално здравље у 
оквиру Дома здравља 

Објезбијеђен адекватан 
привремени простор за 
потребе успостављања Центра 
до изградње нове зграде Дома 
здравља  
Запослена  стручна лица у 
складу са захтјеваним 
стандардима – 1 психијатар  
Прибављена акредитација за 
рад Центра 

0 0 0 

П.5.1.1.7. Набавка 2 теренска возила за 
потребе ДЗ  

Набављена 2 теренска возила  0 60.000,00 60.000,00 

П.5.1.1.8. Успостављање рада Пријемне 
канцеларије у ЦСР Фоча   

Објезбијеђена и адаптирана 
Пријемна канцеларија ЦСР  
Ангажован радник на 
пословима тријаже у овиру 
Пријемне канцеларије  

15.000,00 0 15.000,00 

П.5.1.1.9.  Успостављање рада  
Савјетовалишта за брак у ЦСР Фоча    

Објезбијеђен и опремљен 
простор Савјетовалишта за брак 
и породицу  
Ангажована 2  стручна радника 
у Савјетовалишту  
Стручни радници стекли 
сертификате за пружање услуга 
у Савјетовалишту   

20.000,00 0 20.000,00 

П. 5.1.1.10.  Дефинисање потреба старих 
и капацитета заједнице за   
успостављање институционалног 
смјештаја и  развој мреже 

Израђена студија оправданости 
за изградњу Дома за старе;  
Закључен уговор са 
инвеститором/власником дома 

0 5.000,00 5.000,00 
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ванинституционалне подршке старима  у складу са Законом о јавно 
приватном партнерству12 

П. 5.1.1.11. Повећање приступачности 
јавним објектима    

Изграђена прилазна рампа: 
ЦСР, Средњошколском центру, 
Центру за културу, ОШ Свети 
Сава, ОШ Веселин Маслеша, 
Музеју „ Стара Херцеговина“, 
Градској спортској дворани, 
Пошти  

50.000,00 0 50.000,00 

П.5.1.1.12. Реализација обука запослених 
у ЦСР, ДЗ, образовним установима и 
удружења која дјелују на пољу 
социјалне инлузије  за израду и 
управљање пројектима 

Реализоване обуке за 
представнике ресорних 
институција и удружења за 
израду и управљање 
пројектима  

0 5.000,00 5.000,00 

П.5.1.1.13. Израда софтвера за праћење 
социјалних потреба грађана на нивоу 
локалне заједнице  

Израђен софтвер за праћење и 
процену потреба грађана за 
социјалном укључености у 
областима: образовања, 
социјалне заштите, 
запошљавања, здравствене 
заштите,културе, спорта, на 
нивоу локалне зајендице – тзв. 
Социјална карта  

20.000,00 0 20.000,00 

5.1.2.Програм 

УСПОСТАВЉАЊЕ НОВИХ И УНАПРЈЕЂЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ МЈЕРА И УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ОСЈЕТЉИВЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ 

М 5.1.2.1. Обезбјеђивање одрживости 
међуопштинске  услуге сервисног центра   
полудневног боравка у удружењу 
„Трачак наде“  

Проширење капацитета 
постојећег простора услуге 
полудневног боравка и набавка 
опреме  у складу са 
стандардима за капацитет 
услуге 40 корисника.  
Набавка специјализованог 
комби возила за превоз особа 
са инвалидитетом.  
Запошљавање стручног кадра у 
складу са стандардима. 

0 65.000,00 65.000,00 

                                                           
12 http://www.vladars.net/sr-SP- 
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Прибављање дозволе за 
обављање дјелатности дневног 
боравка за УГ Трачак наде. 
Обуке запослених у дневном 
боравку.  
Закључење уговора са 
сусједним општинама о 
накнади трошкова боравка 
дјеце у Дневном боравку.  

П. 5.1.2.2. Успостављање Клуба за старе 
у оквиру Удружења пензионера  

Опремљен простор Удружења 
пензионера.  
Израђен Програм рада Клуба. 
Ангажовани здравствени, 
социјални радници, психолози, 
правници за потребе 
реализације активности у Клубу  

10.000,00 10.000,00 20.000,00 

5.2. Секторски 
циљ 

До 2021. године унапријеђен квалитет и 
доступуност образовања 

Очекивани 
секторски 
исходи 

Исход 1: До 2021.г. повећан 
обухват дјеце предшколским 
образовањем за 50% у односу на 
2016.годину 

Исход 2:  До 2021.г. 100% дјеце 
предшкослског узраста 
обухваћено програмом обавезног 
предшколског образовања 

Исход 3: До 2021.г. повећан 
обухват дјеце са сметњама у 
развоју и дјеце са инвалидитетом 
програмом  основног образовања 
за 50% у односу на 2016.г. 

Исход 4: До 2021.г. успјех ученика 
основних школа побољшан за 50% 
у односу на 2016.г. 

Исход 6. До 2021.г. обезбијеђено 
функционисање образовних 
установа у складу са нормативима 
и стандардима 

Индикатори 
секторског 

циља 

Број дјеце предшколско 
узраста обухваћено 
предшколским 
образовањем и 
васпитањем;  

Број дјеце 
предшколског узраста 
обухваћених 
програмом обавезног 
предшколског 
образовања и 
васпитања; 

Број ученика основних 
школа 

Број ученика средње 
школе 

Број запослених  

Број незапослених 
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5.2.1.Програм 

УНАПРЈЕЂЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ КАПАЦИТЕТА ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА     

П.5.2.1.1. Изградња новог објекта 
Предшколске установе (ПУ)   

Усвајање Скупштинске одлуке о 
изградњи новог објекта 
предшколске установе 
капацитета 250 мјеста  
Откуп парцела за потребе 
изградње нове ПУ на новој 
локацији  
Израда пројектно-техничке 
документације за изградњу 
новог објекта ПУ   
Изграђен објекат ПУ капацитета 
250 мјеста  
Набављена неопходна опрема  
(намјештај, дикактичка 
средства, аудио-видео опрема 
и сл.) 
Запошљавање у складу са 
нормативима  

350.000,00 0 350.000,00 

П.5.2.1.2. Набавка ИТ опреме за СШЦ 
Фоча  

Набављена ИТ опрема за СШЦ 
Фоча  
 

15.000,00 15.000,00 30.000,00 

П.5.2.1.3. Набавка учионичког 
намјештаја (клупе и столице) за СШЦ  

Набављено клупе и столице за 
СШЦ Фоча  

15.000,00 0 15.000,00 

П.5.2.1.4. Набавка видео надзора за 
потребе обезбјеђивања објекта СШЦ 
Фоча  

Набављен и уграђен видео 
надзор са 16 камера 

9.000,00 0 9.000,00 

П.5.2.1.5.Набавка и уградња 
вентилационе и коморе у фискултурној 
сали СШЦ Фоча 

Набављена и уграђена 
вентилациона комора у 
фискултурној Сали СШЦ Фоча  

0 25.700,00 25.700,00 

П.5.2.1.6. Изградња спортског игралишта 
у дворишту СШЦ Фоча и ограда  

Изграђено спортско игралиште 
у дворишту школе површине 
17*10М 

70.000,00 0 70.000,00 

5.2.2.Програм 

УНАПРЈЕЂЕЊЕ НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ САДРЖАЈА КРОЗ РАЗВОЈ ПАРТНЕРСТВА У ЗАЈЕДНИЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА УНАПРЈЕЂЕЊЕ 
ОБРАЗОВАЊА 

М.5.2.2.1.   Обезбјеђивање доступности 
предшколског образовања за дјецу у 

Обезбијеђена средства буџета 
Општине за 

0 0 0 
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руралним подручјима општине  финансирање/суфинасирање 
предшколског образовања и 
васпитања у руралним 
подручјима  

П.5.2.2.2. Израда Студије оправданости 
за формирање Центра за младе таленте  

Израђена Студија оправданости 
формирања Центра за младе 
таленте  
Прибављена дозвола ресорног 
министарства Републике 
Српске за успостављање 
Центра за младе таленте13 

3.000,00 0 3.000,00 

М.5.2.2.3.  Успостављање  рада 
стоматолошке службе у СШЦ Фоча   

Набављена стоматолошка 
столица за амбуланту СШЦ  
Запошљавање стоматолога  

0 15.000,00 15.000,00 

5.3. Секторски 
циљ 

До 2021. године унапријеђени и 
доступни спортски и културни садржаји 

Очекивани 
секторски 
исходи 

Исход 1: До краја 2021. године 
повећан број културних и 
спортских садржаја за 30% у 
односу на 2016.годину;  

Исход 2: До краја 2021. године 
повећан број грађана/корисника 
активности за најмање 30% у 
односу на 2016.годину;  

Исход 3: До 2021. године повећан 
број грађана/посјетилаца 
културних активности и садржаја 
за најмање 30% у односу на 
2016.годину 

Индикатори 
секторског 

циља 

Број спортских клубова 

Број чланова спортских 
клубова 

Број посјетилиаца 
спортских активности  

Број културних 
манфиестација 

Број 
грађана/посјетилаца 
културних 
манифестација 

5.3.1.Програм 

УНАПРЈЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА (ИНФРАСТРУКТУРНИХ, ОРГАНИЗАЦИОНИХ) У ИНСТИТУЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА  СПОРТА И КУЛТУРЕ 

П.5.3.1.1. Обезбјеђење несметаног 
напајања предајника на Кмуру 
електричном енергијом  

Реконструисан делековод или 
постављен подземни кабал 
дужине _м 
Обезбијеђене неопходне 
дозволе за извођење радова  
Обезбијеђена средства из 

0 0 0 

                                                           
13 Међуопштинска услуга  
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буџета РС за извођене радова  

П.5.3.1.2. Реконструкција и техничко 
опремање кино сала   

Реконструисана кино сала 240 
мјеста;  Замијењена сједишта  
Уграђена звучна изолација  
Набаљена кино опрема  
Обучен и ангажован 
кинооператер 

0 50.000,00 50.000,00 

П.5.3.1.3.  Реконструкција простора у 
оквиру ЦКИ  за потребе усостављања 
мултифукнционалне сале   

Реконструисана постојећа Кино 
сала  у оквиру ЦКИ. Набављена 
миксета; Набављени 
рефлектори.  

0 50.000,00 50.000,00 

П.5.3.1.4. Адапација простора у оквиру 
ЦКИ за потребе успостављања Музичке 
радионице и набавка опреме  

Адапиран простор за потребе 
успостављања Музичке 
радионице - мања кино сала 40 
мјеста 
Набављени инстументи  
Обезбијеђена средства за рад 
Музичке радионице  

20.000,00 0 20.000,00 

П.5.3.1.5. Опремање  Музеја „Стара 
Херцеговина“  

Набављене полице за 
експонате  

15.000,00 0 15.000,00 

П.5.3.1.6.  Реконструкција спортских 
објеката и терена у општини  

Реконструисана подна и 
плафонска конструкција у сали 
омладинског спортског центра 
Партизан. 
Изграђен спортски терен у МЗ 
Горње Поље. 
Изграђен модерни спортски 
комплекс у насељу Доње Поље.  
Спријечено пропадање осталих 
терена у руралним и урбаним 
дијеловима општине.  

100.000,00 0 100.000,00 

М.5.3.1.7. Оснивање Јавне установе 
спорта  

Донијета општинска одлука о 
формирању јавне установе. 
Обезбијеђена средства за 
финансирање установе. 

0 0 0 

5.3.2.Програм 
УНАПРИЈЕЂЕНА ПОНУДА КУЛТУРНИХ  И СПОРТСКИХ  САДРЖАЈА ЗА СВЕ ГРАЂАНЕ 

П.5.3.2.1. Подршка унапрјеђењу рада Обезбијеђен простор за рад 0 150.000,00 150.000,00 
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удружења грађана који дјелују на пољу 
културе  

удружења КУД Фоча.   

П.5.3.2.2. Подршка реализацији ОК феста  
Обезбијеђена средства 
локалног буџета за подршку 
реализацији ОК феста  

50.000,00 0 50.000,00 

М.5.3.2.3.  Организовање спортских 
садржаја у складу са Годишњим планом 
ЈУ Фоча спорт 

Програми рада установе се 
усвајају на годишњем нивоу.  
Током цијеле године 
грађанима доступни спортски 
садржаји кроз организацију 
аматерских турнира у кошарци, 
фудбалу, одбојци на пијеску и 
слично. 

180.000,00 0 180.000,00 

5.4. Секторски 
циљ 

Осигуран висок степен безбједности 
грађана 

Очекивани 
секторски 
исходи 

Исход 1: У периоду 2017-2021. 
Смањен просјечни износ штета  у 
привреди, инфраструктури, јавним 
и приватним објектима  од 
природних и других опасности за 
најмање 20% у односу на просјек 
штета у периоду 2011-2016.; 

Исход 2: До 2021.године смањен 
просјечан број страдалих и  
повријеђених особа од природних 
и других опасности за најмање 
20% у односу на 2017.г. 

Индикатори 
секторског 

циља 

Просјечни износ штета 
у привреди од 
природних и других 
опасности; 

Просјечни износ штета 
на јавној 
инфраструктури и 
јавним објектима од 
природних и других 
опасности; 

Просјечни износ штета 
на стамбеним и 
приватним објектима 
од природних и других 
опасности; 

Број страдалих од 
природних и других 
опасности; 

Број повријеђених од 
природних и других 
опасности. 

Износ средстава 
обезбијеђен за 
функционисање Штаба 
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Цивилне заштите 

5.4.1.Програм 

ОБЕЗБЈЕЂЕНА ПУНА УСКЛАЂЕНОСТ ЛОКАЛНОГ СИСТЕМА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ (ЦЗ) ЗА ЗАКОНОМ О ЗАШТИТИ И СПАШАВАЊУ ЉУДИ И 
МАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА ОД ПРИРОДНИХ И ДРУГИХ НЕСРЕЋА 

М.5.4.1.1. Усвојити стратешки и правни 
оквир на локалном нивоу у  складу са 
Законом о заштити и спашавању људи 
од природних  и других несрећа  

Формирана радна група за 
израду стратешких и планских 
докумената од значаја за 
цивилну заштиту предвиђених 
Законом  

0 0 0 

М.5.4.1.2.  Успостављени организациони 
капацитети цивилне заштите  и 
предузете мјере за континиурано јачање 
њихових капацитета  

Реализоване обуке за чланове 
Штаба за цивилну зашититу и 
других актера који дјелују у 
областима од значаја за 
цивилну заштиту.  
Удружења рафтера укључено у 
Штаб за ванредне ситуације. 

0 0 0 

П.5.4.1.3. Набављена опрема за потребе 
ЦЗ за превентивно и репресивно 
дјеловање за случај ванредне ситуације. 
 

Набављено  тренско возило и 
моторне санке у циљу што 
ефикаснијег и учинковитијег 
изласка на терен, у помагању 
унесрећеном становништву у 
ванредним ситуацијама. 
За потребе специјализоване 
јединице за спасавање на води 
и под водом набављена 2 
чамца са ванбродским 
моторима излазне снаге 80 КС 
за специјализовану јединицу за 
спасавање са неприступачних 
терена у складу са стандардима 

0 110.000,00 110.000,00 

П.5.4.1.4.  Регионални центар за обуку и 
спашавање људи 

Надограђен објекат ватрогасног 
дома за потребе Регионалног 
центра  за обуку и спашавање 
људи. Набављена опрема. 
Обучено особље.  

0 1.000.000,00 1.000.000,00 

5.4.2.Програм ЗАШТИТА ОД ПРИРОДНИХ И ДРУГИХ НЕПОГОДА 
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М.5.4.2.1.  Обезбјеђивање нормативних 
и општих претпоставки за реализацију 
плана активности  

Израђен  План одбране од 
поплава на подручју локалне 
заједнице за период 2017-2020.  
Путем средстава информисања 
становништво упознато о 
могућим поплавама и њиховим 
посљедицама.  

0 0 0 

П.5.4.2.2. Израда плана оперативног 
дјеловања за гашење пожара и 
успостављање предуслова за његову 
имплементацију  

ТВЈ израдила план оперативног 
дјеловања за гашење пожара.  
Успостављен систем активног 
чувања, осматрања,обиласка и 
надзора и дефинисане мјере 
контролисаног и неовлашћеног 
приступа и боравка на посебно 
заштићеним просторима  
(НП; плантаже, паркови 
природе и др).  
Израђен и успсотављен 
механизам за  одржавање 
новоих и  постојећих шумских 
комуникација, противпожарно 
просијецање и осматрање са 
посебном пажњом на подручје 
са вишим степеном ризика од 
пожара. 

0 0 0 

П.5.4.2.3. Израда регистра клизишта у 
склопу републичког регистра клизишта 

Израђен  регистар клизишта у 
склопу републичког регистра 
клизишта 

0 0 0 

М.5.4.2.4. Израда  свеобухватног  
програма деминирања на основу листе 
приоритета за подручје општине Фоча. 

Израђен Програм деминирања 
на основу листе приоритета за 
подручје општине Фоча  

0 0 0 

5.5. Секторски 
циљ 

Ефикасна локална самоуправа излази у 
сусрет потребама грађана 

Очекивани 
секторски 
исходи 

Исход 1:  До краја 2021.године 
повећана апсорпција  средства 
обезбјеђених из републичког 
буџета  и међународних извора за 
20% у односу на 2016.годину 

Исход 2:   До 2021.године 

Индикатори 
секторског 

циља 

Број пројеката 
удружења грађана и 
мјесних заједница 
Износ средстава 
остварених путем 
пројеката подржаних из 
републичког буџета  и 
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реализовано најмање 3 програма 
на годишњем нивоу у сарадњи са 
представницима дијаспоре. 

Исход 3:  До 2021.g успостављени 
услови за ефикасан рад локалне 
самоуправе    

међународних фондова  
Број контаката 
остварених са 
предсавницима 
дијаспоре  
Број посјета 
општинском сајту 

5.5.1.Програм 

УНАПРЈЕЂЕЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА СИСТЕМА УСЛУГА ЗА ГРАЂАНЕ 

П.5.5.1.1. Израда годишњег штампаног 
билтена са информацијама од значаја за 
упознавање грађана са радом опшине и 
поступцима за остваривања права 
грађана  

Израђен годишњи билтен у 
3000 примјерака 

25.000,00 0 25.000,00 

П.5.5.1.2. Израда Стратешког  плана 
сарадње са дијаспором  

Израђен Стратешки план за 
период 2018-2026.године  

0 10.000,00 10.000,00 

5.5.2.Програм 

УНАПРЈЕЂЕЊЕ ОПШТИНСКЕ САРАДЊЕ СА МЛАДИМА, УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА И МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

М.5.5.2.1.  Унапрјеђење капацитета 
јавног и сектора цивилног друштва за 
реализацију омладинске политике   

Израђена и усвојена Стратегије 
за младе 2018-2023.година.   
Пружена подршка формирању 
удружења младих и удружења 
која се баве питањима младих.  
Формирано Вијеће младих.  
Успостављање механизама за 
транспаретну расподјелу  
буџетских средстава 
намијењених реализацији 
пројеката удружења грађана.    

0 0 0 

П.5.5.2.2. Успостављени капацитети на 
нивоу општине за транспарентну 
сарадњу са удружењима грађана и 
мјесним заједницама  

Успостављање реферата за 
сарадњу са  удружењима 
грађана и мјесним 
заједницама.  
Формирана база  података  
удружења грађана. 
Организована обука за 
запосленог у области 
комуникације и сарадње са  
удружењима грађана и 

0 0 0 
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мјесним заједницама.  
Пружена подршка/обука  
удружењима грађана и МЗ за 
израду предлога пројекта.  

М.5.5.2.3. Промоција рада  удружењА 
грађана и мјесних заједница на 
званичном сајту општине 

Омогућено редовно 
информисање грађана о 
активносима  удружења 
грађана и мјесних заједница   

0 0 0 

5.5.3.Програм 

УНАПРЈЕЂЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ 

M.5.5.3.1. Припрема и усвајање нове 
систематизације радних мјеста 
(детаљних описа послова за управљање 
развојем)  

Усвојена нова систематизација 
радних мјеста ЈЛС. 

0 0 0 

М.5.5.3.2. Усвајање процедура за 
планирање, праћење, вредновање и 
извјештавање о имплементацији 
Стратегије развоја  

Усвојен ППВИ документ 0 0 0 

П.5.5.3.3. Израда Урбанистичког плана 
општине Фоча 

Израђен и усвојен 
Урбанистички план 

100.000,00 0 100.000,00 

П.5.5.3.4. Израда Просторног плана 
општине Фоча 

Израђен и усвојен Просторни 
план 

150.000,00 0 150.000,00 

П.5.5.3.5. Израда Регулационих планова: 
Доње поље, Центар I, Центар II, 
Лазарево, Обилићево, Ливаде, Табаци 

Израђени и усвојени 
Регулациони планови 

120.000,00 0 120.000,00 

П.5.5.3.6. Увођење система управљања 
квалитетом (2020) 

Уведен систем ИСО у рад 
општинске администрације. 

20.000,00 0 20.000,00 
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Прилог 2: Секторски планови 

 

 

Прилог 3: План имплементације стратешких пројеката и мјера за 3 године (1+2) у Еxcelu 

 

 

Прилог 4: Пројектне фише 

 


