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УВОД 

 

При изради Информације кориштени су  подаци и Анализа пословања субјеката на 

територији општине Фоча према обради достављеној од Агенције за посредничке, 

информатичке и финансијске услуге Бања Лука (АПИФ-а)  који се односе на финансијске 

показатеље пословања предузећа и предузетника који воде двојно књиговодство за период 

01.01. – 31.12.2020. године на подручју општине Фоча, као и упоредни подаци за 2019. 

годину, те подаци прикупљених од ПКРС – Подручне привредне коморе Требиње и 

Пореске управе РС, као и подаци Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Фоча. 

 

У финансијском дијелу пословања нису обухваћени показатељи пословања предузећа: 

ШГ „Маглић“ Фоча, Казнено поправни завод Фоча, „Мраз“ у области текстилне 

индустрије, те други пословни субјекти чије пословно сједиште  није у општини Фоча, 

као и предузетници који не воде двојно књиговодство, а учествују у  креирању пословног 

амбијента наше општине.   

 

Правна лица и предузетници који воде двојно књиговодство имају обавезу у складу с 

Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 94/15 и 78/20)  да предају финансијске извјештаје у регистар финансијских 

извјештаја Републике Српске који води АПИФ у складу са Законом о јединственом 

регистру финансијских извјештаја Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 74/10 и 26/15).  

У 2020. години финансијски обрачун Агенцији АПИФ доставила су 93 предузећа и 17 

предузетника који воде двојно књиговодство. 

Финансијски показатељи пословања за 93 предузећа ће бити презентовани табеларно у 

прилогу ове информације према класификацији дјелатности која је достављена од  

Агенције АПИФ, односно субјеката који су предали завршни обрачун.  

 

Агенција АПИФ обрађује податке и разврстава пословне субјекте према поднесеним 

пријавама у одговарајуће разреде Класификације дјелатности Републике Српске које 

одређује Републички завод за статистику према дјелатностима које обављају. Ако 

пословни субјекат обавља више дјелатности, разврстава се у одговарајући разред 

Класификације према претежној дјелатности, односно дјелатности у којој остварује 

највећи дио укупних прихода или запошљава највећи број радника. 

 

СТАЊЕ ПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ФОЧА 

 

Према достављеним обрађеним подацима АПИФ-а по годишњем обрачуну за 2020. 

годину, која је урађена на основу предатих годишњих обрачуна 93 фочанска предузећа, 

укупна актива привреде општине (као и пасива) за период јануар-децембар 2020. године 

износила је 365.496.983 КМ и већа је за 11 % у односу на период јануар – децембар 2019. 

године. У оквиру активе значајно је учешће сталне имовине  од 179.732.200  КМ, или 49%. 

У оквиру вриједности пасиве од 365.496.983 КМ, капитал учествује са 186.215.650 КМ, 

или 51 %.  

 

Укупни приходи фочанских предузећа (96.771.825 КМ) биљеже раст од 1 %, а укупани 

расходи  (88.565.917 КМ) у 2020. години су смањени за 1 % .  
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Укупна добит предузећа (9.457.412 КМ) мања је за 5 %, у односу на добит из 2019. године, 

док је укупан губитак предузећа по обрачуну за 2020. годину  (1.760.989 КМ), у односу на 

2019. годину мањи је за 64 %. 

 

Код наведених  предузећа укупне обавезе у 2020. години износиле су 152,12 милиона КМ 

и веће су за 10 % , у односу на 2019. годину, док су укупна потраживања у 2020. години 

износила 39,63 милиона КМ и већа су 72 %, у односу на 2019. годину. 

 

На основу предатих годишњих обрачуна за 2020. годину у 93 фочанска предузећа било је 

запослено 1.208 радника, што је 1 % мање  у односу на 2019. годину. 

 

Укупан број предузећа (93) која су предала завршни рачун исти је за 2020.  и 2019. годину. 

 

Према Уредби о класификацији дјелатности Републике Српске пословни субјекти своју 

дјелатност могу регистровати у 21 подручју, означеном једнословном абецедном шифром 

разврстаном у 88 области. Пословна активност на територији општине Фоча се одвија у 

14 подручја разврстаних у 30 области.  

 

Табела број 1. Преглед подручја и заступљеност пословних субјеката општине Фоча 

према хијерархијским нивоима класификације дјелатности._________________________ 

Шифра области                      Назив области                                     Број пословних субјеката 

_______________________________________________       _ ________________________                                                                                                                                            
ПОДРУЧЈЕ А- ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО И РИБОЛОВ                                                                               15  

01                 Биљна и сточарска производња, лов и припадајуће                                                                      3 

                                услужне дјелатности, 

02                            Шумарство и сјеча дрвета                                                                                                           12 

ПОДРУЧЈЕ В- ВАЂЕЊЕ РУДА И КАМЕНА                                                                                                          1 

05                            Вађење угља и лигнита                                                                                                                   1 

ПОДРУЧЈЕ С- ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА                                                                                                           22 

10                            Производња  прехрамбених производа                                   2 

11                            Производња пића                                    1 

13                            Производња текстила                                                                       1                                                    

15                            Производња  коже и производа од коже                                                                                       1 

16                            Прерада дрвета и производа од дрвета и плута, сем намјештаја,                                            14 

                                производња предмета од сламе и плетарских материјала 

20                            Производња хемикалија и хемијских производа                                                                           1 

27                            Производња електричне опреме                                                                                                   1 

32                            Остала прерађивачка индустрија                                                                                                      1   

ПОДРУЧЈЕ D – ПРОИЗВОДЊА И СНАБДЈЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ                                                          5 

ЕНЕРГИЈОМ,  ГАСОМ, ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА 

35                           Снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и                                                                 5 

                               климатизација    

ПОДРУЧЈЕ Е- СНАБДЈЕВАЊЕ ВОДОМ, КАНАЛИЗАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ                                                2  
ОТПАДОМ И  ДЈЕЛ. САНАЦИЈЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

36                            Прикупљање, пречишћавање и снабдјевање водом                                                                                  1 

38                            Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада,                                                    1 

                                рециклажа материјала 

ПОДРУЧЈЕ F – ГРАЂЕВИНАРСТВО                                                                                                                       8 

41                           Изградња објеката високоградње                                                                                                   1 

42                           Изградња објеката нискоградње                                                                                                       1 

43                           Специјализоване грађевинске дјелатности                                                                                   6 

ПОДРУЧЈЕ G ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И НА МАЛО; ПОПРАВКА                                                         13 
МОТОРНИХ ВОЗИЛА И МОТОЦИКАЛА 

45                           Трговина на велико и на мало моторним возилима и мотоциклима,                                          1 
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                               поправка моторних возила и мотоцикала  

46                           Трг. на на велико, сем трговине моторним возилима и  мотоциклима                                   7 

47                           Трговина на мало,сем трговине моторним возилима и                                                                 5 

                               мотоциклима   

ПОДРУЧЈЕ Н – САОБРАЋАЈ И СКЛАДИШТЕЊЕ                                                                                             8 

49                           Копнени саобраћај и цјеловодни транспорт                                                                                   2 

50                           Водени саобраћај                                                                                                                                3 

52                           Складиштење и пратеће дјелатности у саобраћају                                                                         3 

ПОДРУЧЈЕ I -    ДЈЕЛАТНОСТИ СМЈЕШТАЈА, ПРИПРЕМЕ И ПОСЛУЖИВАЊА ХРАНЕ,  

ХОТЕЛИЈЕРСТВО  И УГОСТИТЕЉСТВО                                                        1                                                                                           

55                           Смјештај                       1 

ПОДРУЧЈЕ К –ФИНАНСИЈСКЕ  ДЈЕЛАТНОСТИ И ДЈЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА             1

  

64                Финансијске услужне дјелатности, осим осигурања и пензионих фондова                                   1 

ПОДРУЧЈЕ М – СТРУЧНЕ, НАУЧНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ                                                          5 

71                          Архитектонске и инжењерске   дјелатности,                                                                                 3 

                              техничко испитивање и анализа  

75                          Ветеринарске дјелатности                                                     2  

ПОДРУЧЈЕ N -  AДМИНИСТРАТИВНЕ И ПОМОЋНЕ УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ                                  1 

79             Путничке агенције, тур-оператери, остале резервацијске услуге и припадајуће дјелатности         1                                                                                               

ПОДРУЧЈЕ Q – ДЈЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И                                                                         9 
СОЦИЈАЛНОГ РАДА    

86                         Дјелатности здравствене заштите                                                                                                         9 

ПОДРУЧЈЕ S – ОСТАЛЕ УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ                                                                                         1 
96                         Остале услужне дјелатности                                                                                                                  1 

                             Укупно пословних субјеката                                                                                                 __________93 

 

 

Подручје С – Прерађивачка индустрија је најзаступљеније подручје на територији 

општине Фоча у којем је највише предузећа у 2020. години . У овом подручју су 22 

пословна субјекта,   од чега се 14 бави  прерадом дрвета и производа од дрвета и плута, 

осим намјештаја, производа од предмета од сламе и плетарских материјала . 

 

ПОДРУЧЈЕ А – Пољопривреда, шумарство и риболов је подручје на  другом мјесту 

на територији општине Фоча ,  15 пословних субјеката је у овом подручју,  од чега се 12 

односи на шумарство и сјечу дрвета. 

 

Подручје G – Tрговина на велико и на мало, поправка моторних возила и 

мотоцикала је подручје које заузима треће мјесто на територији општине Фоча, 13 

пословних субјеката је у овом подручју,  од чега се 7 пословних субјеката односе на 

трговину на велико осим трговине моторним возилима и мотоциклима, поправка 

моторних возила и мотоцикала. 

 

 

 

 

Према подручјима у којима су разврстани пословни субјекти укупан приход већи од 5 

милиона остварен је у следећим подручјима: 

 

 

Р.Б
. 

ПОДРУЧЈЕ Укупан 
приход у 
2020.години 

%учешћа у 
укупном 

Укупан 
приход у 

%учешћа 
у 
укупном 
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приходу у 
2020.год. 

2019. 
години 

приходу 
у 2019. 
год. 

1. Дјелатност здравствене 
заштите и социјалног 
 рада -Q 

21.051.724 21,75 16.338.716 19,33 

2. Грађевинарство - F 19.181.039 19,82 18.446.634 17,12 

3. Прерађивачка 
индустрија- С 

18.542.557 19,16 21.314.196 22,34 

4. Трговина на велико и 
мало, поправка 
моторних возила и 
мотоцикала - G 

12.194.971 12,60 12.006.782 12,58 

5. Пољопривреда, 
шумарство и риболов - А 

10.292.147 10,63 11.224.608 11,76 

6. Вађење руда и камена - 
В 

5.363.985 5,54 6.293.581 6,60 

 
 
Добит већа од 500 хиљада КМ остварена је у сљедећим подручјима: 
 

Р.Б. ПОДРУЧЈЕ Добит у 2020. 
години 

%учешћа у 
укупној 
доботи у 
2020.год. 

Добит у 
2019. 
години 

%учешћ
а у 
укупној 
доботи у 
2019.год
. 

1 1 . 1 . 
  1 . 

Грађевинарство - F  4.320.235 15,25 2.810.892 28,34 

2. Прерађивачка индустрија- 
С 

1.442.727 15,25 4.257.278 42,93 

3. Вађење руда и камена – В 1.060.385 11,21 274.739 2,77 

4. Трговина на велико и 
мало, поправка моторних 
возила и мотоцикала - G 

835.423 8,83 766.832 7,73 

5. Стручне научне и техничке 
дјелатности –M 

681.048 7,20 683.395 6,89 

  6. Пољопривреда, шумарство 
и риболов – А 

668.133 7,06 708.530 7,14 
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Број радника већи од 100 остварен је у сљедећим подручјима: 
 

Р.Б. ПОДРУЧЈЕ Број 
радника у 
2020. 
години 

%учешћа у 
укупном 
броју 
радника у  
2020.год. 

Број 
радника у 
2020. 
години 

%учешћа у 
укупном 
броју 
радника у  
2019.год. 

1. Дјелатност здравствене 
заштите и социјалног 
 рада -Q 

570 47,18 574 46,95 

2. Прерађивачка индустрија- 
С 

124 10,26 123 10,06 

3. Грађевинарство - F 114 9,44 123 10,06 

4. Пољопривреда, шумарство 
и риболов – А 

112 9,27 114 9,33 

 
Према подацима Пореске управе укупан број запослених радника у општини Фоча је 3.686 

(стање 31.12.2020.година), а у истом периоду 2019. године укупан број запослених  

радника је износио  3.841. 

 

Укупан број незапослених лица  у општини Фоча је 2.688 (стање 31.12.2020.година), а у 

2019. години је евидентирано  3.084 незапослених лица. 

 

Спољнотрговинска размјена  

 

Подручна привредна комора Требиње доставила је преглед  спољнотрговинске размјене 

за општину Фоча, који је рађен на основу података Управе за индиректно опорезивање 

БиХ.  

У општини Фоча у 2020. години спољнотрговинска размјена остварена је у вриједности 

18,55 милиона КМ. У  истом периоду  остварен је извоз у вриједности 13,92 милиона КМ, 

а увоз 4,63 милиона КМ, што указује на спољнотрговински суфицит од 9,29 милиона КМ. 

Покривеност увоза извозом износи 300,00 %, што значи да се на сваких 100 КМ увезене 

робе  извезе робе  у вриједности од 300,00 КМ. 
 

Обим спољнотрговинске  размјене у 2020. години (18,55 милиона КМ)  већи је од 

спољнотрговинске размјене остварене у претходној 2019. години за 4,87 милиона КМ, или 

1,36 %. У истом овом периоду извоз је повећан за 2,20 милиона КМ. 
 

Година Извоз (КМ) Увоз (КМ) Обим  (Извоз+увоз) 

2016 13.427.544    1.287.014 14.714.558 
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2017 13.564.027    3.191.953 16.755.980 

2018 14.579.916    2.932.259 17.512.175 

2019 11.725.364    1.954.243 13.679.607 

2020 13.923.892 4.630.335 18.554.227 
Спољнотрговинска размјена општине Фоча по годинама (2016,2017,2018,2019,2020) 

 

Општина Фоча остварила је највећи промет спољнотрговинске размјене (увоз и извоз) са 

Србијом (7.960.741 КМ), Италијом (3.624.021 КМ) и Шведском (1.215.492 КМ), док се 

највише извози у Србију (6.579.830 КМ)  Италију (3.541.131 КМ) и Шведску (1.179.129 

КМ), а увози из Србије (1.380.911 КМ) и Њемачке (1.195.766 КМ). 

 

Земља  Извоз  (КМ) Увоз  (КМ) Промет (КМ) 

Србија 6.579.830 1.380.911 7.960.741 

Италија 3.541.131 82.890 3.624.021 

Шведска  1179.129 36.363 1.215.492 

Албанија 800.802 0 800.802 

Сјеверна Македонија 569.885 0 569.885 

Хрватска  415.771 0 415.771 

Турска 251.808 714.246 966.054 

Словенија 244.521 282.200 526.721 

Црна Гора 86.720 0 86.720 

Аустрија 62.592 387.098 449.690 

Њемачка 0 1.195.766 1.195.766 

Чешка Република 0 182.622 182.622 

Мађарска 0 219.494 219.494 

Швајцарска 0 36.363 36.363 
Извоз-увоз општине Фоча у 2020. години по земљама (10 најзначајнијих код извоза и увоза) 

 

Извоз општине Фоча у 2020. години по тарифним главама (ТГ): 

 
ТГ    Опис тарифне главе    Вриједност извоза (КМ) 

________________________________________________________________________________ 

44    Дрво и производи од дрвета, дрвени угаљ         8.511.846 

07    Јестиво поврће, неко коријење и гомољи          1.581.588 

08    Јестиво воће, орашасти плодови, кора aгрума, диња и лубеница                             1.554.025 

27    Mинерална горива, минерална уља и производи њихове дестилације, 

        битуменске твари, минерални воскови                                                1.506.402 

87    Возила и њихови дијелови и прибор (осим трачних возила)                                 328.008 

06    Живо дрвеће и друге биљке, луковице, коријење .........                                         251.808 

11    Производи млинске индустрије,шкроб, инулин, пшенични глутен                       102.053 

84    Колутови, машине, апарати и механички уређаји, њихови дијелови                      71.138 

 

 

Извоз општине Фоча по тарифним главама за период 2018-2020. година 

 

ТГ 2018 2019 2020 

44 6.595.590 5.277.590 8.511.846 

07 1.630.444 1.821.178 1.581.588 
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08 2.148.646 2.448.225 1.554.025 

27 2.267.078 1.867.467 1.506.402 

87 1.759.247 66.594 328.008 

06 - - 251.808 

11 - 81.446 102.053 

84 175.859 107.890 71.138 

12 - 54.973 - 
Напомена: Описи тарифних глава су дати у горњој табели (изузев тарифне главе 12:“Уљано сјеме и плодови, 

разно зрње, сјемење и плодови, индустријско и љековито биље, слама и сточна храна“) 

  

 Увоз општине Фоча у 2020. години по тарифним главама: 

 

ТГ    Опис тарифне главе    Вриједност увоза (КМ) 

________________________________________________________________________________ 

44    Дрво и производи од дрвета, дрвени угаљ     8.511.846 

07    Јестиво поврће, неко коријење и гомољи      1.581.588 

08    Јестиво воће, орашасти плодови, кора aгрума, диња и лубеница                           1.554.025 

27    Mинерална горива, минерална уља и производи њихове дестилације, 

        битуменске твари, минерални воскови                                             1.506.402 

87    Возила и њихови дијелови и прибор (осим трачних возила)                                     328.008 

06    Живо дрвеће и друге биљке, луковице, коријење .........                                             251.808 

11    Производи млинске индустрије,шкроб, инулин, пшенични глутен                          102.053 

84    Колутови, машине, апарати и механички уређаји, њихови дијелови                         71.138___ 

 

Увоз општине Фоча по тарифним главама за период 2018-2020. година 

ТГ 2018 2019 2020 

87 1.058.842 204.768 1.055.426 

84 816.884 431.932 1.214.523 

10 406.249 576.380 852.110 

39 18.564 1.360 721.559 

21 - - 237.403 

08 84.576 336.547 103977 

94 2.162 22.680 86.491 

85 217.522 145.998 65.611 
Напомена: Описи тарифних глава су дати у горњој табели 

 

Занатско предузетничке дјелатности 

 

У општини Фоча укупан број регистрованих предузетничких радњи је 362 (стање 

31.12.2020.година). У том периоду према подацима Пореске управе у области 

предузетништва запослено је 528 радника. Број предузетничких радњи у 2020. години 

(стање 31.12.2020.година) је мањи  за 11, или 3 % у односу на стање у истом периоду 2019. 

године.   

Према обрађеним подацима Агенције АПИФ-a, у 2020. години код 17 фочанских 

предузетника,  који воде двојно књиговодство укупна актива износи 6.129.083 КМ и већа 

је за 81 % у односу на 2019. годину. Саставни дио активе  је  стална имовина која износи 

1.123.431 КМ, или 18  % укупне активе.  
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Капитал је остварен у износу 4.268.789 КМ и износи 70 % укупне пасиве (6.129.083) ових 

17 предузетника.  

Код ових предузетника укупан приход у 2020. години je 13.876.842  КМ и  већи  је за 45 

% у односу на 2019. годину, док су расходи (12.818.255 КМ) у 2020. години већи  за 42 %    

од расхода остварених у претходној години. 

Добит коју је исказало 16 третираних предузетника износи 1.056.033 КМ и већа је за 105 

% од добити остварене у 2019. години. Губитак који је исказан код 1 предузетника износи 

41.116 КМ, а у  претходној години износио је 510 КМ. 

Код ових предузетника запослено је 148 радника, који су остварили  просјечну мјесечну 

бруто плату која је износила  790  КМ. 

Укупне обавезе поменутих предузетника у 2020. години су  1.087.779 КМ и веће су за 93 

% од обавеза у претходној години. Њихова потраживања (1.851.901 КМ) су  већа за 150  

%  у односу на  2019. годину.  

У 2019.години финансијски обрачун Агенцији АПИФ  је предало 13 предузетника. 

 

УКУПНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ 

 

Укупни приходи пословних субјеката регистрованих на подручју општине Фоча  у 

2020. години износили су 96.771.825 КМ, док  су у 2019. години укупно остварени 

приходи износили 95.419.372 КМ, што јасно показује да су пословни субјекти 

остварили раст укупних прихода 1.352.453 КМ, или 1 %.  

 

У 6 подручја, дјелатности здравствене заштите и социјалног рада – Q, грађевинарство – F, 

прерађивачка индустрија- С, трговина на велико и мало, поправка моторних возила и 

мотоцикала –G, пољопривреда, шумарство и риболов –А и  вађење руде и камена-В,  у 

којима послују 68 пословних субјекта остварено је 89 % укупног прихода општине Фоча 

у 2020. години. У осталих 8 подручја у којима послује 25 привредних субјеката оставрено 

је 11 % укупног прихода.  

 

Укупне приходе у 2020.години није исказало 15 пословних субјеката. 

 

Повећања укупних прихода евидентирана су код 38 предузећа. Ова предузећа су имала 

остварене  приходе у претходној години. 

 

Приходе веће од 1 милиона остварило је 18 предузећа у укупном износу од 84.227.991 

КМ, што чини 87 % укупно остварених прихода код предузећа која су доставила завршни 

обрачун Агенцији АПИФ. 

 

Р.Б. ПРЕДУЗЕЋЕ Укупни приходи већи од 1 

милиона 

1. Универзитетска болница Фоча 18.309.909 

2.  „ПАВГОРД“ 12.764.219 

3. „СРБИЊЕПУТЕВИ“ 10.233.283 

4. НРМУ „МИЉЕВИНА“ 5.363.985 

5. „БОЛЕТУС РС“ 4.856.191 

6. „ОРФЕЈ“ 4.624.208 

7. „КОНСТРУКТОР“ 4.450.991 
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8. „SIMING TRADE“ 4.101.936 

9. „ТЕХНОГРАДЊА“ 4.283.478 

10. ДОМ ЗДРАВЉА 2.601.417 

11. „РУДЕЖА“ 2.183.287 

12. „Д.ПРДАНОВИЋ“ 2.137.724 

13. „АПОТЕКА“ 1.959.490 

14. „ТЕМИКА“ 1.663.240 

15. „ИЗВОР“ 1.385.228 

16. „ЂОМИКС“ 1.148.762 

17. „АУТОКОМЕРЦ“ 1.076.304 

18. „КОМУНАЛАЦ“ 1.084.339 

 

 

Повећање укупног прихода у износу  већем од 50 хиљада остварен је код 18 предузећа.  

 

 

Р.Б. ПРЕДУЗЕЋЕ Повећање укупног прихода  у 

2020. години  у односу на 2019. 

годину у износима  већем од 50 

хиљада КМ 

1. Универзитетска болница Фоча 4.314.196 

2. „ТЕХНОГРАДЊА“ 1.129.980 

3. ДОМ ЗДРАВЉА 410.116 

4. „МИРА МАР“ 335.270 

5. „SIMING TRADE“ 313.466 

6. „ТЕМИКА“ 287.853 

7. „ОРФЕЈ“ 183.258 

8. „FALCON“ 171.395 

9. „„ЂОМИКС“ 162.997 

10. „МИГ- ДАМ“ 138.031 

11. „ИЗВОР“ 117.819 

12. Мил-.Том“ 113.632 

13. „КОМУНАЛАЦ“ 93.135 

14. „КАЊОН ТАРЕ“ 92.893 

15. „СЛОГА“ 90.792 

16. „ТЕШЕВИЋ“ 76.691 

17. „Алфаинжењеринг“ 63.062 

18. „ДАМЈАНОВИЋ“ 52.433 

 

Укупни расходи пословних субјеката регистриваних на подручју општине Фоча у 2020. 

години износили су 88.565.917 КМ, док су у 2019. години укупно остварени расходи 

износили 89.733.014, што јасно показује да су пословни субјекти у 2020. години 

остварили смањење укупних расхода у односу на 2019. годину  за 1.167.097 КМ или 1 %. 

Расходи су расли спорије  од прихода. 

 

 ДОБИТ И ГУБИТАК 
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У 2020. години остварена је добит код анализирана 93 пословна субјекта у износу од 

9.457.412 КМ.  У односу на претходну годину добит је мања за 459.501 КМ, или 5%. 

 

По финансијском обрачуну за 2020. годину добит је остварена код 57 предузећа.  

 

Укупна добит већа од 50 хиљада уа 2020. години  остварена је код 22 предузећа. 

 

Р.Б. ПРЕДУЗЕЋЕ Укупна добит већа од 50 хиљада 

КМ 

1. „СРБИЊЕПУТЕВИ „ 3.270.599 

2.  „ПАВГОРД“ 1.115.285 

3. НРМУ „МИЉЕВИНА“ 1.060.385 

4. „КОНСТРУКТОР“ 791.320 

5. „SIMING TRADE“ 565.961 

6. „РУДЕЖА“ 344.516 

7. „Д.ПРДАНОВИЋ“ 249.560 

8. „ТЕХНОГРАДЊА“ 233.106 

9. „ТЕМИКА“ 182.933 

10. „ОТЕША“ 129.433 

11. „ЂОМИКС“ 129.082 

12. МХЕ КРУПИЦА 126.622 

13. „МИРАКИС“ 121.549 

14. „ТЕШОВИЋ“ 101.410 

15. „Алфа инжењеринг“ 84.520 

16. „ОРФЕЈ“ 83.326 

17. „СЕЗОНА“ 82.592 

18. „ЋОСОВИЋ“ 74.873 

19. „ВУЧЕВО ПРОМЕТ“ 63.257 

20. „КОМУНАЛАЦ“ 61.420 

21. „АУТОКОМЕРЦ“ 57.926 

22. „МАГЛИЋ“ 56.096 

 

Највећи раст добити у износу од 1.385.665 КМ исказан је код предузећа „Србињепутеви“. 

Поред овог предузећа значајнију раст добити исказала су у износима који слиједе 

предузећа: 

- РМУ „Миљевина“.................................................................................................785.646 КМ, 

- „ТЕХНОГРАДЊА“...............................................................................................121.185 КМ, 

-„ЂОМИКС“.............................................................................................................119.036 КМ, 

- МХЕ „КРУПИЦА“..................................................................................................77.650 КМ, 

- „ТЕМИКА“...............................................................................................................76.650 КМ, 

- „ Алфа инжењеринг“...............................................................................................64.625 КМ, 

- „КОМУНАЛАЦ“.....................................................................................................39.108 КМ, 

-„ТЕШОВИЋ“............................................................................................................37.101 КМ, 

„КОНСТРУКТОР“.....................................................................................................16.716 КМ. 
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Укупни губитак у привреди износи 1.760.989 КМ и мањи је од губитка у претходној 

години за 3.179.655 КМ, или 64 %. 

Губитак је исказан код 31 предузећа, а губитак већи  од 50 хиљада КМ остварен је код 8 

предузећа у износу 1.431.224 КМ. 

 

БРОЈ РАДНИКА И ПРОСЈЕЧНА БРУТО ПЛАТА 

 

На основу предатих годишњих обрачуна од стране 93 фочанска предузећа просјечан 

број запослених лица у 2020. години је 1.208, што је за 14 радника мање у односу на 

2019. годину. 

 

Укупан број предузећа која су доставила завршни обрачун за 2020.годину, а немају 

запослене раднике у тој години је 16. 

 

Предузећа (15) која су  повећала  број запослених радника у 2020.години, a  имала су 

запослене раднике у 2019.години, наведена су у прилогу. 

 

 

 

 

 

Р.Б. ПРЕДУЗЕЋЕ Број радника који је повећан у 

2020. години у односу на 2019. 

годину 

1. „ТЕШОВИЋ“ 4 

2. ХЕ „БИСТРИЦА“ 4 

3. „СТАНДАРД“ 3 

4. „БОЛЕТУС РС“ 2 

5. „LOVĆEN TRADE“ 2 

6.  „DRVEX-1“ 2 

7. „ИЗВОР“ 2 

8. „TEХНОГРАДЊА“ 2 

9. „SIMING TRADE“ 2 

10. „ОРФЕЈ“ 2 

11. „ЋОСОВИЋ“ 1 

12. „АПОТЕКА“ 1 

13. „АУТОКОМЕРЦ“ 1 

14. „БОДО 1 

15 „БЕРСЕЛУМ“ 1 

 

 Број радника се није мијењао код 34 предузећа, дакле ова предузећа имају исти број 

запослених у 2020. и 2019. години. 

 

Код 21 предузећа у 2020. години запосленo je мање радника у односу на претходну годину, 

док су 4 предузећа  исказала запослене раднике, а у 2019. години нису имала запослених 

радника. 
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Са становишта величине предузећа по броју радника, више од 50 запослених имају 3 

предузећа (Универзитетска болница Фоча, „Дом здравља и „Србињепутеви). 

 

Према подацима достављеним Агенцији АПИФ, 1.208 радника који су запослени у 

фочанским предузећима, а предали су финансијске обрачуне у 2020. години 

остварило је просјечну мјесечну бруто плату по раднику у износу од 1.435 КМ, која 

је 9 % већа у односу на 2019. годину. 

 

 

ПОКАЗАТЕЉИ  ПОСЛОВНОГ УСПЈЕХА ПРЕДУЗЕЋА У ФОЧИ  ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

 

Економичност је показатељ економског пословања. Изражава се као однос између 

оствареног прихода и оствареног расхода. 

Успјешно пословање значи када је показатељ економичности  већи од 1. 

Укупан приход/Укупан расход ; 96.771.825 КМ /88.565.917 КМ = 1,09 КМ 

Економичност укупног пословања привреде општина Фоча је 1,09 КМ, што значи да је на 

једну КМ расхода остварена 1.09 КМ прихода. 

Економичност је у прошлој 2019 . години  била 1,06  КМ , што значи да је у 2020.години  

нешто  већа  и директна је посљедица насталих мањих расхода. Обзиром да смо се бавили 

рачунањем економичности по гранама навест ћемо неке од типичних грана као што су 

прерађивачка индустрија чија је економичност 1,07 КМ; вађење руде и камена 1,28 КМ; 

стручне научне и техничке дјелатности 1,17 КМ; док је економичност у области  

здравствене заштите 0,98 КМ. 

Рентабилност  je везана за појам добити, израчунава се тако што се добит ставља у однос 

са расходима како слиједи : Добит/ Расход x100. 

Ако су приходи већи од расхода остварена је добит односно пословање је рентабилно. 

Ако су приходи мањи од расхода остварен је губитак односно пословање је било 

нерентабилно. 

Добит/Расход x100;   9.457.412 КМ / 88.565.917 КМ x 100= 10,68%. 

Просјечна стопа остварене рентабилности пословања износи 10,68 %. 

Стопа рентабилности износи у : пољопривреди, шумарству и водопривреди 6,91 %;  

вађењу руде и камена 25,38 %; прерађивачкој индустрији 8,31 %;  производњи и 

снабдијевању ел. енергијом, паром 15,93%; снабдијевању водом, канализацијом и 

управљање отпадом 3,21 %; грађевинарству 29,28%; саобраћају и складиштењу  5,99 %; 

стручним, научним и техничким дјелатностима 7.41 %. 

Израчунате стопе рентабилноси нам показују да су углавном веће од каматних стопа 

банака па се добија јасна слика о успјешности пословања привредних грана на подручју 

општине Фоча. 

Уколико је стопа рентабилности мања од каматне стопе банке капитал није добро уложен. 

Продуктивност као економски принцип представља тежњу да се у пословању оствари 

што више производа, услуга уз што мање улагање рада, односно утрошка радне снаге. 

Рачуна се на следећи начин: добит/ број радника;  9.457.412 КМ/ 1.208 = 7.829 КМ. 

У општини Фоча у 2020.години продуктивност је остварена у у износу  7.829  КМ, што 

значи да сваки просјечно запослени радник на годишњем нивоу оствари 7.829 КМ добити 

за предузеће. 
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Продуктивност је различита по гранама, као што је различита по предузећима у оквиру 

гране, тако да за грану пољопривреде, шумарства и водопривреде износи 5.965 КМ; 

вађење камена и руде 23.564 КМ;  грану прерађивачке индустрије 11.635 КМ; производња 

и снадбијевање ел. енергијом 32.007 КМ; грану грађевинарства 37.897 КМ; саобраћај и 

складиштење 3.736 КМ; те стручне, научне и тех. дјелатности  26.194 КМ добити по 

раднику на годишњем нивоу. 

 

 

 

                      OДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И  

            ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

 


