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У В О Д 

 

 Скупштина општине Фоча је дана  28.07. 2015. године усвојила Стратегију  руралног развоја 

општине Фоча и Плужине за период 2015-2024. годину. 

Стратегија руралног  развоја општина Фоча и Плужине (2015-2024 ) је израђена уз подршку 

предприступних фондова Европске уније.  

 

Стратешки оквир    руралног  развоја општине Фоча има четири стратешка приоритета и они су : 

 

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1: УНАПРЕЂЕЊЕ  ИНСТИТУЦИЈА  ЗА  ПОДРШКУ РУРАЛНОМ  

РАЗВОЈУ ; 

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 2: РАЗВОЈ  ИНФРАСТРУКТУРЕ; 

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 3:УНАПРЕЂЕЊЕ  КВАЛИТЕТА  ЖИВОТА  И  СОЦИЈАЛНА  

ЗАШТИТА; 

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 4: ПРИВРЕДНИ  РАЗВОЈ (СЕКТОРИ :ПОЉОПРИВРЕДА, 

ПРЕРАДА ХРАНЕ, ТУРИЗАМ И ПРЕРАДА ДРВЕТА) 

   

 

Развој пољопривреде и села један је од стратешких дугорочних циљева економског развоја општине 

Фоча. То опредјељење заснива се на природним ресурсима, који пружају велике могућности за 

развој сточарства, воћарства  и  повртларских култура. Ако се томе дода и туризам, као посебан вид 

привредне активности за који општина Фоча има изванредне услове које пружају  национални парк 

„Сутјеска“ и рафтинг ријеком Таром и Дрином, стратегија руралног развоја показује пуну 

оправданост. 

 

С обзиром да се географски општина Фоча наслања на општину Плужине у Црној Гори, међусобно 

повезивање у туризму, руралном развоју, пољопривреди, очувању и заштити природе, намеће се као 

заједничка обавеза и услов одрживог  развоја. Потврдио је то и Пројекат прекограничне сарадње 

који су ове двије локалне заједнице реализовале у периоду 2013 – 2015. година. 

 

Стратегија интегралног  руралног развоја, као стратешки документ, за општину Фоча има посебан 

значај. Тај документ ће, на бази реалних могућности, опредијелити активности локалне заједнице у 

развоју руралних подручја, чиме ће се битно побољшати животни стандард и услови живота 

становништва на селу. 

 

У реализацији стратешких циљева тог докумнета, поред локалног буџета, очекујемо помоћ и других 

организација и субјеката, као и снажније учешће приватног предузетништва. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  



 
 

 

 

 

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉЕВИ 

 

Стратешки приоритети интегрисаног руралног развоја општина Фоча  су:  

 

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1: УНАПРЕЂЕЊЕ ИНСТИТУЦИЈА ЗА ПОДРШКУ  РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ; 

 

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 2: РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ; 

 

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 3: УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА; 

 

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 4: ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ (СЕКТОРИ: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРЕРАДА 

ХРАНЕ,ТУРИЗАМ И ПРЕРАДА ДРВЕТА). 

 

 

 

 

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1: Унапрјеђење институција за подршку руралном развоју. 

Социо-економска анализа и SWОT матрица су показали да на територији општина Фоча и Плужине 

не постоји адекватан  институционални оквир за подршку  руралном  развоју. Другим ријечима, 

потребно је унапрједити постојеће и формирати нове институције и организације јавног, приватног 

и невладиног сектора које би радиле на унапређењу руралног развоја и тиме допринјеле реализацији 

стратегије развоја. Поред тога, потребно је ојачати механизме за сарадњу између институција и 

организација, како унутар сваке од општина тако и на прекограничном нивоу. С тим у вези, у оквиру 

овог приоритета издвајају се следећи стратешки циљеви: 

 

Стратешки циљ 1.1: Формирање и јачање капацитета институција локалне самоуправе 

које дјелују у области руралног развоја. Овај стратешки циљ обухвата пројекте, активности 

и мјере које се односе на оснивање и јачање капацитета општинских управа, локалних јавних 

предузећа, туристичких организација и сл. које у својој дјелатности имају надлежности које 

се односе на рурални развој у смислу испуњавања приоритета који су дефинисани овом 

стратегијом. 

 

Стратешки циљ 1.2: Формирање и јачање капацитета организација приватног и 

невладиног сектора које су активне у области руралног развоја. Потребно је оснажити 

организације приватног и невладиног сектора како би се постигли задати циљеви  интегрисане 

стратегије руралног развоја. У оквиру овог циља се налазе пројекти, активности и мјере који 

стимулишу оснивање организација цивилног друштва и привредних удружења које би 

дјеловале у области руралног развоја, као и јачање капацитета како  новооснованих  тако и 

постојећих удружења и организација. Између осталог, овај циљ подразумјева подршку у 

формирању кластера, пољопривредних задруга, секторских удружења, и сл. 

У августу 2020.године је основано Удружење за развој села-РАС чији је основни задатак 

повратак у село.Оснивачи овог удружења су угледни универзитетски професори, љекари, 

инжењери, пољопривредници и сви имају јаку вољу и жељу да оживе фочанска села. 



Свјесни су чињенице да Фоча располазе природним богаствима , културно историјским и да 

као таква представља изузетан потенцијал за интегрални рурални развој. 

 

Стратешки циљ 1.3: Унапређење сарадње између институција и организација које су 

активне у области руралног развоја. Сарадња између различитих актера из јавног, 

приватног и невладиног сектора представља  један од најбитних услова за постизање 

развојних циљева и приоритета ове стратегије. Према томе, стратешки циљ 1.3 тежи да 

унапреди односе између различитих актера који су активни како на територији једне од 

општина тако и на прекограничном нивоу. Подршка Форуму за прекограничну  сарадњу 

општина Фоча и Плужине се предвиђа у оквиру пројеката, активности и мјера који су везани 

за овај стратешки циљ. 

 

Унапрјеђење туристичке понуде кроз уређење и помоцију  пограничног  подручја на 

десној обали Таре. У партнерству с Општином Плужине, РП „Пива“ и  Општином Фоча у 

току је реализација  пројекта прекограничне сарадње под називом „Туризам, адреналин, 

рафтинг авантура (ТАРА), у којем су предвиђене и активности на уређењу подручја на десној 

обали Таре, које подразумјевају уређење одморишта-видиковаца дуж новоизграђеног пута за 

Тару, које подразумијевају уређење одморишта-видиковаца дуж новоизграђеног пута за Тару, 

одређене туристичке сигнализације, инфо тачке и инфо табле. Планиране су и промотивне 

активности кроз израду промотивног материјала, учешћа на сајмовима, одржавања прес 

конференција, манифестација и сл. У току су тендери за јавне набавке роба и услуга. 

 

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 2: Развој инфраструктуре. 

Квалитетна инфраструктура представља најнеопходнији услов за привредни и друштвени развој 

неке територије. Без добрих путева и телекомуникација који би осигурали брзу комуникацију са 

урбаним центрима није могуће остварити  привредни развој у селима, а без комуналне 

инфраструктуре (водовод, канализација, прикупљање комуналног отпада, и сл.) квалитет живота не 

би био задовољавајући да привуче повратак становника у рурална подручја. Поред тога, сигурно 

снабдјевање електричном енергијом такође представља неопходан услов како за привредни тако и 

за друштвени развој у руралним срединама. Овај стратешки приоритет се односи на циљеве којима 

се жели постићи развој физичке инфраструктуре у руралним срединама. У оквиру овог приоритета 

дефинисани су следећи стратешки циљеви: 

 

Стратешки циљ 2.1: Развој путне инфраструктуре. Стратешки циљ подразумјева пројекте, 

активности и мјере које се односе на рјешавање проблема путне инфраструктуре у руралним 

подручјима, како на релацији урбани центри – сеоска подручја, тако и до туристичких 

локација и до подручја где се обављају значајне привредне активности (нпр. до већих 

пољопривредних фарми, катуна и сл.).  

У 2019. години пројекат „Изградња саобраћајнице Хум – Брштановица“. Извршени су радови 

на санацији пута од одрона камена и земље, затезање пута, довоз тампона, разгртање и ваљање 

на дијеловима пута на којима је био потребан рад ради санације. Вриједност изведених радова 

износи 6.961,50 КМ. 

 

 

Стратешки циљ 2.2: Израда система за водоснабдјевање и рјешавање питања отпадних 

вода. Водоснабдјевање пијаћом водом  је такође  један од основних услова за квалитетан 

живот, како у урбаним  тако и у руралним срединама. Рурална подручја обе општине обилују 

изворима пијаће воде, што представља природно богатство на које су сви поносни. Међутим, 



потребно је трајно решити проблем водоснабдијевања до свих становника у руралним 

подручјима, као и до привредних објеката. Ово подразумјева помоћ у изградњи колективних 

и индивидуалних система за водоснабдјевање, као и изградњу механизама за контролу 

квалитета воде. Поред тога, потребно је рјешити проблем отпадних вода како би се заштитила 

животна средина а тиме унаприејдио квалитет живота и унаприједили услови за туризам. 

 

Стратешки циљ 2.3: Рјешавање проблема комуналног отпада. Комунални отпад 

представља проблем у свим руралним срединама, који на значајан начин загађује животну 

средину и оптерећује развој туризма. У досадашњој пракси комунални отпад се углавном  пали 

или се баца на мјестима који нису предвиђени за то чиме се стварају илегалне депоније. 

Потребно је на систематски начин приступити овом  проблему  кроз пројекте, активности и 

мјере које ће бити саставни дио стратешког циља 2.3. 

 

Стратешки циљ 2.4: Сигурно снабдјевање електричном енергијом. Електрификација 

руралних средина у двије општине је завршена крајем  80 тих година прошлог вијка. Међутим, 

потребно је радити на замјени дотрајалих трансформатора и електричних стубова, као и на 

сигурном електроснабдјевању  подручја у којима се обављају  привредне активности (рафтинг 

кампови, етно села, фарме и стаје и сл.), што ће бити фокус пројеката, активности и мјера у 

оквиру овог стратешког циља. 

 

Стратешки циљ 2.5: Приступ телекомуникацијама и интернету. Савремен живот захтјева 

сталну комуникацију  путем  мобилне и фиксне телефоније, као и путем интернета. Руралне 

средине не смију да заостају за овим трендовима. Отуда, овим циљем се жели постићи 

покривености и квалитетан приступ телекомуникацијама и интеренету у руралним 

подручјима двије општине. 

 

 

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 3: Унапрјеђење квалитета живота и социјална заштита. 

Квалитет живота у руралним подручјима је лошији од оног у урбаним срединама, што доводи до 

сталних миграција из села у градове. Приступ услугама јавног сектора, од образовања преко 

здравствене  и  социјалне заштите до културних и спортских дешавања је отежан услед 

многобројних фактора. Поред тога, постоји негативна перцепција  и  лоша репутација  живота  на 

селу, које се често огледа у омаловажавању таквог стила живљења. Живот у руралним подручјима 

такође карактерише велика незапосленост, нарочито међу женама и младима. Услед миграција и 

депопулације, руралне средине углавном су насељене претежно старачким домаћинствима којима 

је неопходно пружити посебне услове социјалне заштите. Овај стратешки приоритет има за циљ да 

унаприједи квалитет живота у руралном подручју кроз рјешавање социјалних проблема, задржавање 

младих и жена на селу као и раду на подршци миграционих токова из града у село. У оквиру овог 

стратешког  приоритета дефинисани су следећи стратешки циљеви: 

 

Стратешки циљ 3.1: Квалитетно образовање у руралним срединама. Како би се 

побољшали услови живота у руралним подручјима потребно је унаприједити квалитет 

образовања и примарне здравствене заштите. Образовање у руралним срединама обично 

карактерише недостатак ученика и комбинована одељења нижих разреда основне школе. 

Отуда је потребно осмислити програме који би стимулисали интеракцију дјеце из руралних 

подручја са онима из урбаних центара. Такође је потребно осавременити наставу у сеоским 

срединама коришћењем савремених информационих технологија.  

 



Стратешки циљ 3.2: Подршка наталитету и миграцијама из града у село. Депопулација 

сеоских подручја је тренд који је пратио процесе индустријализације. Имајући у виду да је 

индустријска производња пропала а да су многи   радници остали без посла, постоји 

демографски потенцијал који би могао да се стимулише за повратак на село. У оквиру овог 

циља потребно је покренути стимулативне мјере које би охабривале повратак на село (од 

промоције живота у сеоским срединама, преко подршке у обнови  или  куповини  сеоских 

домаћинстава до стимулативне локалне пореске политике за активни живот на селу). Овај циљ 

такође обухвата пројекте, активности и мјере за подршку наталитету у сеоским срединама. 

 

Стратешки циљ 3.3: Оснаживање и запошљавање младих и жена. Унапрјеђење живота у 

сеоским срединама у многоме зависи одмладих људи и жена, самим тим оснаживање и 

запошљавање ових категорија станивништва ће засигурно допринјети њиховом останку у 

руралним срединама и смањењу степена миграције из села у град. У оквиру стратешког циља 

3.3 настојаће се унапрједити положај младих и жена, и тиме допринјети њиховој афирмацији 

у друштво. Подршку младима и женама је могуће остварити кроз различите пројекте, 

активности и мјере, укључујући и социјално предузетништво чији механизми нису довољно 

примјењени на овим подручјима.  

 

У 2019. и 2020. години успјешно проведена два Јавна  позива за развој бизниса 

маргинализованих група жена које се финансира  и суфинансира средствима USAID/PPMG и 

буџета оптштине Фоча у укупном  износу 40.000 КМ. 

По првом позиву су реализоване  3 апликације а по другом  Јавном  позиву 5 апликација. 

Пројекти се реализују у складу са потписаним уговорима и трају по годину дана. 

 

Стратешки циљ 3.4: Примарна здравствена заштита, брига о старим, болесним и 

изнемоглим лицима. Просјечна старост у руралним срединама је знатно већа од оне у 

урбаним центрима, а такође постоје значајан број становника у позним годинама о којима нема 

ко да брине. Потребно је унапрједити  примарну  здравствену заштиту у руралним подручјима, 

нарочито имајући у виду да у селима живе углавном старачка домаћинства. У циљу 

унапређења квалитета примарне здравствене  заштите може се успоставити сарадња са 

Медицинским факултетом у Фочи, чији студенти би се могли активирати у пружању основих 

медицинских услуга у сеоским подручјима. Такође је потребно развити систем социјалне 

заштите који би пружао подршку старачким и изнемоглим лицима, нарочито у зимским 

мјесецима када је помоћ најпотребнија. У оквиру овог циља су обухваћени  пројекти, 

активности и мјере које се односе на организовање система подршке старим и изнемоглим 

лицима. Неке од мјера у оквиру овог циља ће се ускладити са мјерама  из предходног 

стратешког циља, у смислу да систем подршке старим, болесним и изнемоглим лицима могу 

пружати млади и жене из руралних подручја. 

 

Стратешки циљ 3.5: Унапрјеђење културног и спортског живота.Живот у руралним 

срединама обично карактерише неадекватан културни и спортски садржај. Имајући у виду 

значај културе и спорта за квалитет живота, овај стратешки циљ настоји да подржи пројекте, 

активности и мјере у овим важним областима. 

 

 

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 4: Привредни развој (сектори: пољопривреда; прерада хране; туризам и 

прерада дрвета) 



Стимулација привредног развоја је окосница унапрјеђења живота у руралним срединама. Отуда је 

потребно покренути иницијативе које ће допринети развоју предузетништва и привреде, чиме би се 

стимулисало запошљавање и економски раст уопште. Анализама је установљено да је потребно 

стимулисати привредни развој у руралним срединама  кроз подршку секторима пољопривреде, 

прераде хране, туризма и преради дрвета. Руралне средине општина Фоча и Плужине располажу 

значајним природним ресурсима и потенцијалима за развој ова четири сектора, отуда сву пажњу 

треба усмјерити управо ка пројектима, активностима и мјерама које се односе  на ове економске 

гране. У оквиру овог стратешког приоритета дефинисани су следећи стратешки циљеви:  

 

Стратешки циљ 4.1: Унапрјеђење знања и вјештина људских ресурса. Квалитетна радна 

снага која располаже знањима и вјештинама које су у складу са савременим потребама су 

окосница привредног развоја. С тим у вези потребно је радити на усавршавању и 

преквалификацији радне снаге, чиме би се унаприједила њихова продуктивност, а такође и 

већи степен запослености када су у питању незапослена лица. Стратешки циљ 4.1 се управо 

односи на пројекте, активности и мјере које се односе на развој људских ресурса путем 

формалног и неформалног образовања, преноса искуства, студијских посјета, коришћења 

савремених технологија у образовању дјеце и одраслих сл. 

 

Стратешки циљ 4.2: Развој и унапрјеђења квалитета производа и услуга. Како би се 

повећала конкурентност на тржишту, потребно је радити на развоју и унапрјеђењу квалитета 

производа и услуга. У том смислу потребно је успоставити сарадњу са истраживачким 

центрима на уверзитетима и другим институцијама које се баве унапрјеђењем  квалитета  

производа у секторима које покрива ова стратегија, од завода за стандардизацију и контролу  

квалитета производа до организација које се баве унапрјеђењем  пословања. Такође је 

потребно оснажити приватни сектор из руралних подручја да ради на иновацијама и развоју 

нових производа и услуга. Стратешки циљ ће тежити да покрије пројекте, активности и мјере 

које ће омогућити  развој производа и услуга које ће по квалитету бити препознате на 

тржишту. Овај циљ такође подразумјева јачање сарадње између привредних субјеката у 

смислу развоја заједничких производа који би се лакше пласирали на тржишту.  

 

Стратешки циљ 4.3: Маркетинг и заједнички приступ новим тржиштима. Поред 

побољшања квалитета и развоја  нових производа и услуга, потребно је радити и на освајању 

нових тржишта. То се може постићи само кроз заједнички наступ и добро осмишљен 

маркетинг. Стратешки циљ 4.3 предвиђа пројекте, активности и мјере које стимулишу 

брендирање производа и услуга, маркетинг и промоцију, као и заједнички наступ на новим 

тржиштима. 

 

Стратешки циљ 4.4: Јачање сарадње између сектора. Како би се постигли синергијски 

ефекти и створила додатна вриједност,  потребно је стимулисати сарадњу између сектора.Обе 

општине су познате по добрим туристичким производима, прије  свега због рафтинга. 

Међутим, понуда локалних пољопривредних и прехрамбених производа на туристичким 

локацијама је минимална, уколико је уопште има. Овај стратешки циљ настоји да направи 

помак у том смислу и са својим пројектима, активностима и мјерама стимулише сарадњу 

између различитих сектора који су обухваћени овом стратегијом. 

 

Као што је раније наведено, стратешки оквир подразумјева укључивање хоризонталних приоритета 

у пројекте, активности и мјере свих стратешких циљева. Наиме, приликом планирања и реализације 

сваког пројекта, активности или мјере, мора се обратити посебна пажња како ће они допринјети 



реализацији три хоризонтална приоритета (прекогранична сарадња, заштита животне средине и 

промоција живота у руралним срединама).  

 



АКЦИОНИ ПЛАН 2015-2020 

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ: 1. УНАПРЈЕЂЕЊЕ ИНСТИТУЦИЈА ЗА ПОДРШКУ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ 

Стратешки циљ: 1.1 Формирање и јачање капацитета институција локалне самоуправе које дјелују у области 

руралног развоја 

Број 

(Шифр

а) 

Пројекат/активност/мј

ера 

Повезаност 

са 

хоризонтал

ним 

приоритети

ма 

Парт

нери 

Могући 

извор 

финансира

ња 

Кључни резултати 

1.1.1 Јачање капацитета 

локалне управе у Фочи 

за рад на пословима 

руралног развоја 

  Буџет 

општине 

Фоча, 

донације 

Капацитети Одсјека за пољопривреду и осталих дјелова локалне управе значајно 

унапрјеђени за рад у области пољопривреде и руралног развоја 

 

 

 

Стратешки циљ: 1.2 Формирање и јачање капацитета организација приватног и невладиног сектора које су 

активне у области руралног развоја 

Број 

(Шифр

а) 

Пројекат/активност/мјера 

Повезаност са 

хоризонталним 

приоритетима 

Партнери 
Могући извор 

финансирања 
Кључни резултати 

1.2.1 Техничка подршка у оснивању и 

подизању капацитета удружења, 

задруга и кластера из области 

пољопривреде, прераде хране, 

прераде дрвета и туризма у 

општини Фоча 

 Задруге и 

удружења која 

окупљају 

пољопривредник

е и рафтере 

Буџет општине 

Фоча, 

међународне 

организације 

Капацитети удружења, задруга и кластера која 

окупљају привреднике, предузетнике и 

пољопривреднике који су активни у секторима 

пољопривреде, прераде хране, прераде дрвета и 

туризма су значајно унапређени до нивоа да 

доприносе друштвено-економском развоју у 

руралним срединама. 



1.2.2 Унапрјеђење капацитета задруге у 

Фочи кроз куповину заједничке 

опреме и возног парка за откуп  

 Задруга Буџет општине 

Фоча, 

међународне 

организације, 

донације 

Унапређена сарадња између пољопривредних 

произвођача кроз ефикаснији рад 

пољопривредне задруге. 

 

Стратешки циљ: 1.3 Унапрјеђење сарадње између институција и организација које су активне у области руралног 

развоја 

Број 

(Шифр

а) 

Пројекат/активност/мера 

Повезаност са 

хоризонталним 

приоритетима 

Партнери 
Могући извор 

финансирања 
Кључни резултати 

1.3.1 Унапрјеђење рада Форума 

прекограничне сарадње Фоча – 

Плужине 

 

 

 

 

 

 

  

Прекогранична 

сарадња 

 

Заштита животне 

средине 

 

Промоција живота у 

руралним срединама 

Чланови Форума Буџет општине 

Фоча, Буџет 

општине 

Плужине, 

Донације, 

дотације чланова 

Форума 

Форум учествује у доношењу кључних одлука у 

области руралног развоја у обје општине 

 

 

 

 

 
 

 

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ: 2. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Стратешки циљ: 2.1 Развој путне инфраструктуре 

Број 

(Шифр

а) 

Пројекат/активност/мјера 

Повезаност са 

хоризонталним 

приоритетима 

Партнери 
Могући извор 

финансирања 
Кључни резултати 



2.1.1 Заједничко лобирање код државних 

органа и међународних 

институтција за изградњу пута 

Фоча - Шћепан Поље и 

реконстукцију пута Шћепан Поље – 

Плужине 

Прекогранична 

сарадња 

Надлежна 

министарства 

Национални 

буџет, 

међународни 

фондови 

Међународна путна комункација која спаја 

Фочу и Плужине је ушла у програм 

финансирања код надлежних органа у обје 

државе. 

2.1.2 Лобирање код државних органа за 

реконструкцију и модернизацију 

магистралних и регионалних 

путних праваца: Фоча - Мештревац 

и Фоча – Тјентиште 

 Надлежна 

министарства у 

Босни и 

Херцеговини 

Национални 

буџет, 

међународни 

фондови 

Реконструкција путних комункација Фоча - 

Мештревац и Фоча – Тјентиште су ушле у 

процес финансирања и реализације 

-Република Србија подржала изградњу пута 

Фоча-Тјентиште 

2.1.3 Изградња пута десном  обалом 

ријеке Таре 

 Надлежна 

министарства у 

Босни и 

Херцеговини 

општински и 

национални 

буџет, 

међународни 

фондови 

Саобраћајна комуникација десном обалом Таре 

је пројектована, финансијска анализа завршена 

и изградња пута је ушла у програм надлежних 

органа 

2.1.4 Реконструкција пута Фоча – 

пјешчане пирамиде 

 Надлежна 

министарства у 

Босни и 

Херцеговини 

општински и 

национални 

буџет, 

међународни 

фондови 

Саобраћајна комуникација до пјешчаних 

пирамида је пројектована, финансијска анализа 

завршена и изградња пута је ушла у програм 

надлежних органа 

 

Стратешки циљ: 2.2 Израда система за водовоснабдјевање и рјешавање питања отпадних вода 

Број 

(Шифр

а) 

Пројекат/активност/мјера 

Повезаност са 

хоризонталним 

приоритетима 

Партнери 
Могући извор 

финансирања 
Кључни резултати 

2.2.1 Израда пројектно-техничке 

документације за водоводну и 

канализациону мрежу по 

Регулационом плану Хум – 

Шћепан Поље  

Прекогранична 

сарадња 

 

Заштита животне 

средине 

 општински и 

национални 

буџети, 

међународни 

фондови 

Пројектно-техничка документација урађена, 

пројекат изградње водоводне и канализационе 

мреже на датој локацији спреман за 

финансирање 



2.2.2 Унапрјеђење животне средине кроз 

промоцију примјера добре праксе у 

општини Фоча 

 Јавно комунално 

предузеће, не-

владине 

организације 

општнински 

буџет, донације 

Истраге завршене и представљен елаборат о 

рјешавању проблема водоснабдјевања у 

руралним подручјима   

 

Стратешки циљ: 2.3 Рјешавање проблема комуналног отпада 

Број 

(Шифр

а) 

Пројекат/активност/мјера 

Повезаност са 

хоризонталним 

приоритетима 

Партнери 
Могући извор 

финансирања 
Кључни резултати 

2.3.1 Изградња студије решавања 

комуналног отпада у општини 

Фоча 

Заштита животне 

средине 

Јавно комунално 

предузеће 

општински 

буџет, донације 

Студија је завршена и ради се на реализацији 

препорука 

2.3.2 Подршка локалном комуналном 

предузећу кроз набавку 

одговарајуће опреме у општини 

Фоча 

Заштита животне 

средине 

Јавно комунално 

предузеће 

општински 

буџет, донације 

Локално комунално предузеће је у потпуности 

опремљено за обављање својих дјелатности 

2.3.3 Адекватно збрињавање отпада у 

руралним мјесним заједницама и 

школама у општини Фоча 

Заштита животне 

средине 

Јавно комунално 

предузеће 

општински 

буџет, донације 

Проблем збрињавања отпада у руралним 

срединама је решен на адекватан начин 

2.3.4 Санација и рекултивација 

„дивљих“ депонија отпада у 

општини Фоча 

Заштита животне 

средине 

Јавно комунално 

предузеће 

општински 

буџет, донације 

Све дивље депоније у општини Фоча су 

саниране 

 

Стратешки приоритет: 2.4 Сигирно снабдјевање електричном енергијом 

Број 

(Шифр

а) 

Пројекат/активност/мјера 

Повезаност са 

хоризонталним 

приоритетима 

Партнери 
Могући извор 

финансирања 
Кључни резултати 

2.4.1 Промоција и увођење 

алтернативних обновљивих извора 

енергије у руралним подручјима 

општине Фоча 

 приватни сектор општински 

буџет, проватни 

капитал, 

донације 

Раст производње електричне енергије из 

алтернативних обновљивих извора 



2.4.2 Лобирање за реконструкцију 

електро мреже у општини Фоча 

 електродистрибу

ција 

општински 

буџет, 

Надлежна електродистрибуција започела са 

пројектима реконструкције електро мреже у 

руралним деловима општине Фоча 

 

Стратешки приоритет: 2.5 Приступ телекомуникацијама и интернету 

Број 

(Шифр

а) 

Пројекат/активност 

Повезаност са 

хоризонталним 

приоритетима 

Партнери 
Могући извор 

финансирања 
Кључни резултати 

2.5.1 У сарадњи са мобилним 

оператерима појачавање 

телекомуникационог сигнала у 

општини Фоча, нарочито у 

руралним срединама и на 

туристичким дестинацијама 

 мобилни 

оператери 

субвенције из 

општинског 

буџета, средства 

мобилних 

оператера 

Квалитетна покривеност мобилном мрежом у 

свим деловима општине Фоча, нарочито на 

туристичим дестинацијама 

 

 

 

 

 

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ: 3. УНАПРЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Стратешки циљ: 3.1 Квалитетно образовање у руралним срединама 

Број 

(Шифр

а) 

Пројекат/активност/мјера 

Повезаност са 

хоризонталним 

приоритетима 

Партнери 
Могући извор 

финансирања 
Кључни резултати 

3.1.1 Израда мобилијара за дјечја 

игралишта у општини Фоча 

 обданишта општински 

буџет, 

ентитетски 

трансфери, 

донације 

Сва дјечја игралишта у општини Фоча, 

нарочито она у руралним подручјима су 

опремљена неопходним мобилијаром. 



Стратешки циљ: 3.2 Подршка наталитету и миграцијама из града у село 

Број 

(Шифр

а) 

Пројекат/активност/мјера 

Повезаност са 

хоризонталним 

приоритетима 

Партнери 
Могући извор 

финансирања 
Кључни резултати 

3.2.1 Програм стимулације популационој 

политици у руралним подручјима у 

општини Фоча 

Промоција живота у 

руралним 

срединама 

црквена 

заједница 

општински 

буџет, 

ентитетски 

трансфери, 

донације 

Заустављен депопулациони тренд у руралним 

срединама, мјерен кроз повећање броја 

становника у селима 

 

Стратешки циљ: 3.3 Оснаживање и запошљавање младих и жена 

Број 

(Шиф

ра) 

Пројекат/активност/мјера 

Повезаност са 

хоризонталним 

приоритетима 

Партнери 
Могући извор 

финансирања 
Кључни резултати 

3.3.1 Програм оснаживања младих и жена 

у руралним подручјима обје 

општине у циљу боље 

запошљивости и покретања 

сопствене економије 

(самозапошљавање и покретање 

мини производње) 

Прекогранична 

сарадња 

 

Промоција живота у 

руралним 

срединама 

општина Фоча 

општина 

Плужине 

струковна 

удружења 

НВОи 

општински 

буџети 

програм 

прекограничне 

сарадње БиХ - 

ЦГ 

донације 

Увећана запошљивост и економска активност 

међу младима и женама у руралним срединама 

3.3.2 Едукација жена у руралним 

срединама општине Фоча из области 

пољопривреде  

Промоција живота у 

руралним 

срединама 

Удружење 

пољопривредник

а 

општински 

буџет, донације 

Повећан број жена из руралних средина који се 

баве пољопривредном производњом у 

комерцијалном смислу. 

 

Стратешки циљ: 3.4 Примарна здравствена заштита, брига о старим, болесним и изнемоглим лицима  

Број 

(Шифр

а) 

Пројекат/активност/мјера 

Повезаност са 

хоризонталним 

приоритетима 

Партнери 
Могући извор 

финансирања 
Кључни резултати 



3.4.1 Пројекат пружања примарне 

здравствене заштите у руралним 

срединама кроз активизам 

студената медицинског факултета у 

општини Фоча 

 Медицински 

факултет 

Савез студената 

медицинског 

факултета 

општински 

буџет, 

медицински 

факултет, 

надлежно 

министарство, 

донације 

Побољшан квалитет примарне здравствене 

заштите у сеоским срединама општине Фоча 

 

Студенти медицине редовно обаваљају праксу 

обилазећи старачка домаћинства у руралним 

подручјима 

3.4.2 Пројекат набавке специјализованих 

возила за пружање прве помоћи и 

транспорт болесних и изнемоглих 

лица из руралних подручја 

(теренска амбулантска возила и 

моторне санке) 

Прекогранична 

сарадња 

општина Фоча 

општина 

Плужине 

здравствене 

установе 

ГСС и 

спасилачки 

клубови 

општински 

буџети 

Програм 

прекограничне 

сарадње БиХ-ЦГ 

донације 

Унапрјеђен квалитет примарне здравствене 

заштите у руралним подручјима и на 

туристичким локацијама 

3.4.3 Израда социјалне карте у општини 

Фоча 

 Центар за 

социјални рад 

општински 

буџет, донације 

Формирана комплетна слика о социјалном и 

економском положају становника општине 

Фоча 

3.4.5 Унапрјеђење социјалне заштите 

кроз службу герантодомаћица у 

руралним подручјима општине 

Фоча 

 Центар за 

социјални рад 

општински 

буџет, донације 

Квалитет живота старих и изнемоглих лица 

значајно унапрјеђен кроз дјеловање 

герантодомаћица 

 

Стратешки циљ: 3.5 Унапрјеђење културног и спортског живота  

Број 

(Шифр

а) 

Пројекат/активност/мјера 

Повезаност са 

хоризонталним 

приоритетима 

Партнери 
Могући извор 

финансирања 
Кључни резултати 

3.5.1 Подршка културно умјетничким 

друштвима у развоју културног 

живота у сеоским срединама у 

општини Фоча 

 културно 

умјетничка 

друштва 

општински буџет, 

донације 

Унапрјеђен културно-умјетнички живот 

у руралним срединама општине Фоча 

 



СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ: 4. ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ (СЕКТОРИ: ПОЉОПРИВРЕДА; ПРЕРАДА ХРАНЕ; ТУРИЗАМ И ПРЕРАДА 

ДРВЕТА)  

Стратешки циљ: 4.1 Унапрјеђење знања и вјештина људских ресурса 

Број 

(Шифр

а) 

Пројекат/активност/мјера 

Повезаност са 

хоризонталним 

приоритетима 

Партнери 
Могући извор 

финансирања 
Кључни резултати 

4.1.1 Едукација примјена стандарда у 

областима пољопривреде, прераде 

хране, дрвне индустрије, 

угоститељства, туризма у општини 

Фоча и општини Плужине 

Прекогранична 

сарадња 

Удружење 

пољопривредник

а, 

Удружење 

рафтера 

општински 

буџети, 

међународне 

организације 

Унапрјеђени капацитети људских ресура у 

наведеним секторима 

4.1.2 Развој и оживљавање старих заната, 

народних рукотворина и сувенира у 

општини Фоча 

 НВО општински 

буџет, 

међународне 

организације 

Стари занати сачувани од заборава и 

побољшана понуда сувенира у општини Фоча 

 

Стратешки циљ: 4.2 Развој и унапрјеђење квалитета производа и услуга 

Број 

(Шифр

а) 

Пројекат/активност/мјера 

Повезаност са 

хоризонталним 

приоритетима 

Партнери 
Могући извор 

финансирања 
Кључни резултати 

4.2.1 Педолошка анализа 

пољопривреднох земљишта у 

општини Фоча и општини Плужине 

Прекогранична 

сарадња 

 

Заштита животне 

средине 

општина Фоча 

општина 

Плужине 

Удружење 

пољопривредник

а у Фочи 

 

опшински 

буџети, 

надлежна 

министарства, 

међународне 

организације и 

донатори 

Ефикаснија пољопривредна производња услед 

реализације препорука из педолошке анализе 

земљишта у обје општине 

4.2.2 Унапрјеђење процеса прераде и 

увођење стандарда у квалитету 

пољоприврених производа у 

општини Фоча 

 општина Фоча 

Удружење 

пољопривредник

а у Фочи 

Задруга 

опшински 

буџети, 

надлежна 

министарства, 

Боља продаја пољопривредних и 

прехрамбених производа услед примејне 

стандарда и савремених процеса у преради 

хране. 



 међународне 

организације и 

донатори 

4.3.4 Едукација у селекцији, брању и 

третирању шумских и планинских 

производа (љекобиље, гљиве, 

шумско воће, итд) у општини Фоча 

Заштита животне 

околине 

Удружење 

пољопривредник

а 

НВО 

опшински буџет, 

међународне 

организације и 

донатори 

Заштита биља и квалитетнија селекција, брање 

и третирање шумских производа  

4.3.5 Формирање огледног добра у 

општини Фоча кроз показни 

расадник 

 Удружење 

пољопривредник

а 

Задруга 

опшински буџет, 

међународне 

организације и 

донатори 

Побољшање едукације пољопривредника и 

квалиатета пољопривредне производње кроз 

остварене резултате у огледном добру 

4.3.6 Формирање селекционог 

репродуктивног центра у општини 

Фоча 

 Удружење 

пољопривредник

а 

Задруга 

опшински буџет, 

међународне 

организације и 

донатори 

Селекциони репродуктивни центар је 

унапрједио развој пољопривреде у општини 

Фоча 

4.3.7 Подршка развоју сеоског и ловног 

туризма у руралним подручјима у 

општини Фоча 

 Туристичка 

организација 

Фоча 

опшински буџет, 

међународне 

организације и 

донатори 

Повећан број туриста који уживају у чарима 

сеоског и ловног туризма 

 

Стратешки цљ: 4.3 Маркетинг и заједнички приступ новим тржиштима 

Број 

(Шифр

а) 

Пројекат/активност/мјера 

Повезаност са 

хоризонталним 

приоритетима 

Партнери 

Износ и могући 

извор 

финансирања 

Кључни резултати 

4.3.1 Пласман пољопривредних 

производа преко задруга у општини 

Фоча 

  опшински буџет, 

међународне 

организације  

Задруга у Фочи успјешно пласира 

пољопривредне производе на тржиште 



4.3.2 Подршка пољопривредним 

газдинствима (породична 

пољопривредна газдинства, мала и 

средња предузећа и задруге) у 

процесима брендирања, пласмана и 

промоције локалних 

пољопривредно прехрамбених 

производа у општини Фоча и 

општини Плужине 

Прекогранична 

сарадња 

општина Фоча 

општина 

Плужине 

Удружење 

пољопривредник

а у Фочи 

опшински 

буџети, 

међународне 

организације и 

донатори 

Унапрјеђени капацитети пољопривредних 

газдинстава за маркетинг и пласман својих 

производа 

 

 

 

 

 

Стратешки циљ: 4.4 Јачање сарадње између сектора 

Број 

(Шифр

а) 

Пројекат/активност/мјера 

Повезаност са 

хоризонталним 

приоритетима 

Партнери 

Износ и могући 

извор 

финансирања 

Кључни резултати 

4.4.1 Ревитализација подручних мјесних 

откупних станица у општини Фоча 

 Удружење 

пољопривредник

а 

Задруга 

опшински буџет, 

међународне 

организације, 

донатори 

Све мјесне откупне станице у општини Фоча 

су ревитализоване и стављене у функцију 

4.4.2 Формирање мини тржнице домаћих 

прехрамбених производа у 

општини Фоча и у општини 

Плужине 

 Удружење 

пољопривредник

а 

Задруга 

опшински 

буџети, 

међународне 

организације, 

донатори 

Мини тржнице домаћих пољопривредних 

производа формиране у Фочи и Плужинама, и 

на туристичким дестинацијама (Бастаси, 

Тјентиште и Шћепан поље) 

4.4.3 Програм јачања сарадње између 

пољопривредних произвођача и 

рафтинг клубова 

 Удружење 

пољопривредник

а 

удружење 

рафтера 

опшински буџет, 

међународне 

организације 

Степен сарадње између пољопривредних 

произвођача и рафтера значајно унапрјеђен, 

што се може мерити порастом трговинске 

размјене између актера 



 

 

У процесу спровођења стратегије интегрисаног развоја у складу са акционим 

планом 2015-2020 прикупили смо подтаке и информације од свих актера који су 

учествовали у спровођењу стратегије и дошли до следећих резултата  о 

извршењу стратегије : 

 

 

ИЗВРШЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ  2015-2020 

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ: 1. УНАПРЈЕЂЕЊЕ ИНСТИТУЦИЈА ЗА ПОДРШКУ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ 

Стратешки циљ: 1.1 Формирање и јачање капацитета институција локалне самоуправе које дјелују у области руралног 

развоја 

Број 

(Шифр

а) 

Пројекат/активност/мјера 

Повезаност са 

хоризонталним 

приоритетима 

Партнери 
Могући извор 

финансирања 
Кључни резултати 

1.1.1 Јачање капацитета локалне управе 

у Фочи за рад на пословима 

руралног развоја 

Промоција живота у 

руралним 

срединама 

Мјесне заједнице Општински 

буџет 

 

 

Унапрјеђен  рад сектора за пољопривреду, 

удружења пољопривредника  и других субјеката 

који доприносе руралном развоју. 

 

 

Стратешки циљ: 1.2 Формирање и јачање капацитета организација приватног и невладиног сектора које су активне у 

области руралног развоја 



 

 

 

Број 

(Шифр

а) 

Пројекат/активност/мјера 

Повезаност са 

хоризонталним 

приоритетима 

Партнери 
Могући извор 

финансирања 
Кључни резултати 

1.2.1 Техничка подршка у оснивању и 

подизању капацитета удружења, 

задруга и кластера из области 

пољопривреде, прераде хране, 

прераде дрвета и туризма у 

општини Фоча 

 

 

 

 

 

 

Формирано Удружење за развој 

села-РАС 

 
Задруге и 

удружења која 

окупљају 

пољопривредник

е и рафтере 

Буџет општине 

Фоча, 

међународне 

организације 

Из буџета општине Фоча подржано оснивање 

Задруге ,, ЗДРАВИЦА” у износу  567.00 КМ у 

2018.г 

У 2019.години пољопривредна задруга ,, 

Здравица “ се промовисала у сајму у Ужицу. 

У 2019. Години основан је кластер  ,, Стара 

Херцеговина “из области пољопривреде за 

регију Херцеговине у чијем је саставу општина 

Фоча чији је циљ унапријеђење пољопривредне 

производње и заједнички наступ на трзишту. 

 

 

У августу 2020.године је основано Удружење за 

развој села-РАС чији је основни задатак повратак 

у село.Оснивачи овог удружења су угледни 

универзитетски професори, љекари, инжењери, 

пољопривредници и сви имају јаку вољу и жељу 

да оживе фочанска села. 

Свјесни су чињенице да Фоча располазе 

природним богаствима , културно историјским и 

да као таква представља изузетан потенцијал за 

интегрални рурални развој.  
1.2.2 Унапријеђење капацитета задруге у 

Фочи кроз куповину заједничке 

опреме и возног  парка за откуп  

-Промоција Живота 

у руралним 

срединама 

Задруга Буџет општине 

Фоча, 

међународне 

организације, 

донације 

донирана хладњача (без шок коморе ) капацитета 

22 тоне,вриједност 14.000 ,00 КМ. 

 

 



 

Стратешки циљ: 1.3 Унапрјеђење сарадње између институција и организација које су активне у области руралног 

развоја 

Број 

(Шифр

а) 

Пројекат/активност/мјера 

Повезаност са 

хоризонталним 

приоритетима 

Партнери 
Могући извор 

финансирања 
Кључни резултати 

1.3.1  

Пројекат(Т.А.Р.А)-2019-2021.г 

 Општина 

Плужине у 

сарадњи са 

општином Фоча 

,Парком природе 

Пива и 

Туристичком 

организацијом 

Фоча. 

   

IPA Идентификовање сеоских домаћинстава у 

општинама Фоча и Плужине које могу пружити 

туристичке услуге.Најмање 5 њих ће бити 

подржано кроз пројекат у смислу да се 

унаприједе смјештајни капацитети и лака 

инфраструктура. 

Кампања подизања свијести и повезивања 

оператера са домаћинствима, израда промо 

материјала, организација учешћа на сајмовима и 

слично. 

 

 

 

 

 
 

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ: 2. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Стратешки циљ: 2.1 Развој путне инфраструктуре 

Број 

(Шифр

а) 

Пројекат/активност/мјера 

Повезаност са 

хоризонталним 

приоритетима 

Партнери 
Могући извор 

финансирања 
Кључни резултати 



2.1.1 Заједничко лобирање код државних 

органа и међународних 

институтција за изградњу пута 

Фоча - Шћепан Поље и 

реконстукцију пута Шћепан Поље – 

Плужине 

Прекогранична 

сарадња  

 

ЈП ,, Путеви РС “ 

 

Европска банка Пројектна документација  која се односи на 

дионицу од Брода на Дрини ( Фоча ) до Хума ( 

Шћепан поље ).-ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ  

. 

2.1.2 Лобирање код државних органа за 

реконструкцију и модернизацију 

магистралних и регионалних 

путних праваца: Фоча-Тјентиште 

Прекогранична 

сарадња 

Влада Републике 

Српске 

Република 

Србија 

Република Србија подржала изградњу пута 

Фоча-Тјентиште 

2.1.3 Изградња пута десном обалом 

ријеке Таре 

Промоција живота у 

руралним 

срединама 

 

Удружење 

рафтера Фоча 

Савјет министара 

Бих –оружане 

снаге 

Министарство 

туризма РС 

 

Буџет општне 

Фоча 

Буџети виших 

нивоа власти 

 

 

Пробијено 18,5 км пута - насуто и уваљано 

проходност постигнута читавом дужином. 

-На изградњи саобраћајнице Хум- 

Брштеновица у 2018.години вршени радови на 

санацији клизишта и редовног одрзавања 

пута.Вриједност изведених радова 10.127,00 

КМ 

У 2019. години пројекат „Изградња 

саобраћајнице Хум – Брштановица“. Извршени 

су радови на санацији пута од одрона камена и 

земље, затезање пута, довоз тампона, 

разгртање и ваљање на дијеловима пута на 

којима је био потребан рад ради санације. 

Вриједност изведених радова износи 6.961,50 

КМ. 

 

2.1.4 Реконструкција пута Фоча –

Даничићи ( пјешчане пирамиде) 

Заштита животне 

средине 

Општина фоча 

 

Буџет општине 

Фоча 

 

Асфалтирано 500 м дионице пута Рјечица-

Даничићи-Оцркавље - Вратло 

 

 

Стратешки циљ: 2.2 Израда система за водовоснабдјевање и рјешавање питања отпадних вода 



Број 

(Шифр

а) 

Пројекат/активност/мјера 

Повезаност са 

хоризонталним 

приоритетима 

Партнери 
Могући извор 

финансирања 
Кључни резултати 

2.2.2 Унапрјеђење животне средине кроз 

промоцију примјера добре праксе у 

општини Фоча 

Пројекти: 

,, Заједно до посла “ 

 Уклањање И окресивање дрвећа 

,високих стабала у ужем дијелу 

града”  

Набавка и садња  сезонског цвијећа 

и дендоматеријала у оквиру акције 

прољетног уређења града. 

 

Заштита животне 

средине 

Општина Фоча УНДП; 

Буџет општине 

Фоча 

Очишћене и уређене обале ријека Дрине и 

Ћехотине и упослено 30 радника на 4 мјесеца; 

 

Очување доброг здравља и складног облика 

стабала које доприноси љепшем изгледу града; 

 

 

Уређене зелене површине, љепши изглед 

града. 

У 2018. години урађен пројектни задатак за 

заштиту обала ријеке Дрине на потезу 

Рибарски ресторан до ушћа ријеке Ћехотине 

на ушћу у ријеку Дрину у дужини од око 500 

м. 

Кроз Пројекат запослено 30 радника на 

пословима уклањања шибља на обалама 

ријека, вриједност радова 23.664,20 КМ. 

 

Стратешки циљ: 2.3 Решавање проблема комуналног отпада 

Број 

(Шифр

а) 

Пројекат/активност/мјера 

Повезаност са 

хоризонталним 

приоритетима 

Партнери 
Могући извор 

финансирања 
Кључни резултати 

2.3.2 Подршка локалном комуналном 

предузећу кроз набавку 

одговарајуће опреме у општини 

Фоча 

Заштита животне 

средине 

Јавно комунално 

предузеће 

,,Фонд за 

заштиту животне 

средине”Републи

ке Српске 

Камион 2,5 тона  

Камион 4,0 тоне 

Тип мерцедес 

 

Стратешки приоритет: 2.5 Приступ телекомуникацијама и интернету 



Број 

(Шифр

а) 

Пројекат/активност 

Повезаност са 

хоризонталним 

приоритетима 

Партнери 
Могући извор 

финансирања 
Кључни резултати 

2.5.1 У сарадњи са мобилним 

оператерима појачавање 

телекомуникационог сигнала у 

општини Фоча, нарочито у 

руралним срединама и на 

туристичким дестинацијама 

Промоција живота у 

руралним 

срединама 

Општина Фоча Буџет Мтел-а Појачан телекомуникациони сигнал путем ново 

постављених базних станица ,Бастаси 

;Бриони;Стадион;Лазарево. 

 

 

 

 

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ: 3. УНАПРЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Стратешки циљ: 3.1 Квалитетно образовање у руралним срединама 

Број 

(Шифр

а) 

Пројекат/активност/мјера 

Повезаност са 

хоризонталним 

приоритетима 

Партнери 
Могући извор 

финансирања 
Кључни резултати 

3.1.1 Израда мобилијара за дјечија 

игралишта у општини Фоча 

Промоција живота у 

руралним 

срединама  

 Буџет општине 

Фоча  

Мобилијар постављен на локацијама Гор њег 

Поља, Доњег Поља,Лазарева, Центар, Брод  и 

Драгочава 

 

 

Стратешки циљ: 3.3 Оснаживање и запошљавање младих и жена 

Број 

(Шиф

ра) 

Пројекат/активност/мјера 

Повезаност са 

хоризонталним 

приоритетима 

Партнери 
Могући извор 

финансирања 
Кључни резултати 



3.3.1. Програм оснаживања младих и жена 

у руралним подручјима обје 

општине у циљу боље 

запошљивости и покретања 

сопствене економије 

(самозапошљавање и покретање 

мини производње) 

Промоција  живота 

у руралним 

подручјима 

Завод за 

запошљавање 

Републике 

Српске  

Влада републике 

српске-завод за 

запошљавање РС 

По Програму запошљавања и 

самозапошљавања циљних категорија, жена из 

руралних подручја одржано 4 бзене по 5000 

КМ што за 2018 годину износи 20.000 КМ. 

У 2019.години општина Фоча И USAID су  

расписали Јавни позив за развој бизниса 

маргинализованих група жена које се 

финансира и суфинансира средствима 

USAID/PPMG и буџета оптштине Фоча у 

укупном  износу 40.000 КМ. 

У 2019 и 2020 години успјешно проведена два 

Јавна позива за развој бизниса 

маргинализованих група жена које се 

финансира и суфинансира средствима 

USAID/PPMG и буџета оптштине Фоча у 

укупном  износу 40.000 КМ. 

По првом позиву су реализоване 3 апликације а 

по другом Јавном позиву 5 апликација. 

Пројекти се реализују у складу са потписаним 

уговорима и трају по годину дана.  
3.3.2 Едукација жена у руралним 

срединама општине Фоча из области 

пољопривреде  

Промоција живота у 

руралним 

подручјима 

Удружење 

пољопривредник

а општине Фоча 

Донатор Едукација у области малинарства,обуку 

успјешно прошло 40 жена од тога значајан број 

младих 

Стратешки циљ: 3.4 Примарна здравствена заштита, брига о старим, болесним и изнемоглим лицима  

Број 

(Шифр

а) 

Пројекат/активност/мјера 

Повезаност са 

хоризонталним 

приоритетима 

Партнери 
Могући извор 

финансирања 
Кључни резултати 

3.4.2 Пројекат набавке специјализованих 

возила за пружање прве помоћи и 

транспорт болесних и изнемоглих 

лица из руралних подручја 

(теренска амбулантска возила и 

моторне санке) 

Прекогранична 

сарадња 

општина Фоча 

општина 

Плужине 

здравствене 

установе 

ГСС и 

спасилачки 

клубови 

општински 

буџети 

Програм 

прекограничне 

сарадње БиХ-ЦГ 

Донације 

Унапрјеђен квалитет примарне здравствене 

заштите у руралним подручјима и на 

туристичким локацијама 



 

 

Стратешки циљ: 3.5 Унапређење културног и спортског живота  

Број 

(Шифр

а) 

Пројекат/активност/мјера 

Повезаност са 

хоризонталним 

приоритетима 

Партнери 
Могући извор 

финансирања 
Кључни резултати 

3.5.1 Подршка културно умјетничким 

друштвима у развоју културног 

живота у сеоским срединама у 

општини Фоча 

Промоција живота у 

руралним срединама 

ЈУ ОШ ,,Свети 

Сава “ и Црквена 

општина 

Миљевина 

Донатори Цјеловечерњи концерт у кино сали у 

Миљевини присутно око 180 посјетилаца  

Учесници  културног програма поводом 

Славе цркве; 

Промоција КУД-а у МЗ Брод  и Попов 

Мост 

 

 

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ: 4. ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ (СЕКТОРИ: ПОЉОПРИВРЕДА; ПРЕРАДА ХРАНЕ; ТУРИЗАМ И ПРЕРАДА 

ДРВЕТА)  

Стратешки циљ: 4.1 Унапрјеђење знања и вјештина људских ресурса 

Број 

(Шифр

а) 

Пројекат/активност/мјера 

Повезаност са 

хоризонталним 

приоритетима 

Партнери 
Могући извор 

финансирања 
Кључни резултати 

4.1.2 Развој и оживљавање старих заната, 

народних рукотворина и сувенира у 

општини Фоча 

Промоција живота у 

руралним 

подручјима  

-израђивачи 

сувенира; 

-Туристичке 

организације 

других општина 

 

Буџет општине 

Фоча, 

Буџет ТО Фоча 

 

 

-Одржана три мини сајма креативаца на  

Градском тргу у општини Фоча(20 излагача); 

-Продато 1296 ком сувенира путем 

Туристичког инфо центра 

-Склопљено 10 консигационих уговора за 

сувенире; 

-Учешће 4-5 израђивача сувенира на 

манифестацији Златне руке Подриња у 

Вишеграду  

 

 



 

 

 

 

 

Стратешки циљ: 4.2 Развој и унапрјеђење квалитета производа и услуга 

Број 

(Шифр

а) 

Пројекат/активност/мјера 

Повезаност са 

хоризонталним 

приоритетима 

Партнери 
Могући извор 

финансирања 
Кључни резултати 

4.2.2 Унапрјеђење процеса прераде и 

увођење стандарда у квалитету 

пољоприврених производа у 

општини Фоча 

Промоција живота у 

руралним 

срединама  

,, БОЛЕТУС РС” 

д.о.о 

Буџет ,, Болетуса 

РС” д. о. о 

Добијање стандард квалитета производа ,, 

HACCP” и ISO 9001-2014 

4.3.4 Едукација у селекцији, брању и 

третирању шумских и планинских 

производа (љекобиље, гљиве, 

шумско воће, итд) у општини Фоча 

Заштита животне 

околине 

Удружење 

пољопривредник

а 

НВО 

Буџет ,, Болутуса 

РС” д.о.о 

Добијање сертификата органске производње за 

шумско биље и шумско воће 

4.3.5 Формирање огледног добра у 

општини Фоча кроз показни 

расадник 

 Удружење 

пољопривредник

а 

Задруга 

Буџет општине 

Фоча, 

Удрузење 

,,Хајде”,пројекат 

,, Рука руци –

ИВ” 

-дониран пластеник  површине 50 м2   И расад 

: 4000 садница малине;290 ком садница 

ароније;саднице боровнице 115 ком. 

 

Стратешки цљ: 4.3 Маркетинг и заједнички приступ новим тржиштима 

Број 

(Шифр

а) 

Пројекат/активност/мјера 

Повезаност са 

хоризонталним 

приоритетима 

Партнери 

Износ и могући 

извор 

финансирања 

Кључни резултати 



4.3.2 Подршка пољопривредним 

газдинствима (породична 

пољопривредна газдинства, мала и 

средња предузећа и задруге) у 

процесима брендирања, пласмана и 

промоције локалних 

пољопривредно прехрамбених 

производа у општини Фоча и 

општини Плужине 

Промоција живота у 

руралним 

срединама 

 

Туристичка 

организација 

Фоча 

 

Пољопривредни 

произвођачи 

Средства 

међународне 

организације ,, 

OHFAM” 

Буџет општине 

Фоча 

-Уређење  пословног простора ,, Фочанска кућа 

“ . 

Вриједности око 18.000,00 КМ 

 

 Надгледање( мониторинг ) спровођења стратегије представља процес  који  има за циљ прикупљање информација који говоре 

о степену испуњења стратешких приоритета и циљева. Степен извршења стратешких пројеката, мјера и активности за период 

2015-2017  је износио 43 % а за период 2015-2018 износи 51 %; за период  2015-2019 износи 55%, за период 2015-2020 износи 

61%. 

У 2020. години поред реализовања нових пројеката воде се активности  и  на унапрјеђењу реализованих пројеката из периода 

2015-2019. 

Истичемо најзначајније Пројекте који  се реализују  или су започети у 2020.години: 

- Формирано Удружење за развој села-РАС ; 

- Пројекат: Туризам, Адреналин и Рафтинф авантура ( Т.А.Р.А)-децембар 2019-новембар 2021. 

- УСАИД- Програм подршке маргинализованим групама ( ППМГ) жена . 

 

Имајући у виду чињеницу да је Стратегија Интегрисаног руралног развоја општине Фоча –Плужине урађена  за период  (2015.-

2024.) може се рећи да је степен извршења у износу 61%  добар и да остатак периода важења Стратегије довољно вријеме за 

извршење преосталих планираних Пројеката. 



Успјех и достизање стратешких приоритета и циљева, а самим тим и остварење   визије руралног развоја у великој мјери зависи 

од степена информисаности и укључености заинтересованих страна, прије свега кључних актера из сектора од значаја за ову 

стратегију и становништва из руралних средина. Јако је битно да заинтеросоване стране буду упознате са могућностима 

укључивања у пројекте и  активности, као и  са постигнутим напретком у реализацији задатих циљева и приоритета. Отуда је 

неопходно редовно обавјештавати јавност о свим активностима везаним за извршење стратегије. 

 

 
 
 


