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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

Информацију је радило Одјељење за привреду и друштвене дјеланости на основу 

информација о раду невладиних организација и удружења грађана које су иста доставила 

у  Oдјељење уз опис проведених важнијих активности у 2020. години. 

 

Епидемиолошка ситуација у нашој општини и мјере које су биле прописане у 2020. 

години  

у многоме су смањиле активности или потпуно зауставиле активности УГ.  

 

Удружења грађана и невладине организације које нису доставиле  тражене 

податкте до штампања материјала, нису могли бити обухваћени овом информацијом.  

 

 

 

  АКТИВНОСТИ КОЈЕ СУ ПРОВОДИЛЕ НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У 

2020.ГОДИНИ 

 

 

Удружење за помоћ дјеци и омладини са посебним потребама „Трачака наде“ 

 

Удружење за помоћ дјеци и омладини са посебним потребама “Трачак наде” Фоча 

основано је 2010. године. Удружење су оновали родитељи/старатељи дјеце и омладине са 

потешкоћама у развоју.  

На самом почетку било је 14 породица које су имале потребу за оваквим видом 

удруживања. Тај број се из године у годину повећавао. Удружење сада брине о 120 

породица које имају дијете са потешкоћама у развоју или старију особу са инвалидитетом. 

Од наведеног броја њих 75 живи на територији општине Фоча док осталих 45 долазе са 

подручја општина Фоча/Устиколина, Горажде, Чајниче, Вишеград, Билећа И Љубиње. 

Удружење поред извршног директора има Управни и Надзорни одбор. Управни одбор 

чине родитељи/старатељи  5 чланова. Надзорни одбор чине 3 члана. Захваљујући помоћи 

општине Фоча и USAID - програма  помоћи маргинализиваним групама грађана у БИХ 

све услуге које пружа Удружење  су бесплатне.  

Општина Фоча од 2012. године континуирано прати и помаже рад Удружења кроз 

обезбјеђивање простора за рад, запошљавање стручног кадра и финасирање свакодневних 

потреба за несметан рад Центра (струја, телефон, интернет, књиговодствене услуге, храна 

и хигијена за кориснике, једнократна помоћ, адаптација  простора). 

 

Рад  у Удружењу  базира се на пружању психосоцијалне подршке корисницима 

удружења. Исти се реализује кроз индивидуалне и групне третмане особама са 

инвалидитетом, као и њиховим породицама. Примарна улога  у  Удружењу је пружање 
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психолошке подршке родитељима односно породици особа са инвалидитетом. 

Родитељима се пружа психолошко савјетовање са циљем унапређивања квалитета 

њиховог живота. Обзиром да су изложени већим изворима стреса и да су под већим 

притиском обавеза од породица дјеце типичне популације, пружена им је психолошка 

помоћ у виду указивања на технике и методе за редукцију нагомиланог стреса. Удружење 

им пружа могућност кратког боравка за њихову дјецу.  

Кроз учешће у псохолошко - креативним радионицама, поред релаксације стичу 

нове практичне вјештине. Заступљене су и едукативно-супортивне радионице за 

породице, које се реализују у мањим групама. 

Са особама са потешкоћама у развоју тј. корисницима, кроз индивидуалне и  групне 

третмане, али и неформално дружење континуирано се ради на менталној гимнастици, 

учењу практичних животних вјештина, социјалних и комуникацијских вјештина, 

разумјевању емоција, превладавању страхова, развијању креативности, усвајању техника 

учења, те развијању сампоштовања и самопоуздања. Психолог у оквиру својих активности 

врши процјену личности методом опсервације, ако се укаже потреба за истом.  

Због неповољне епидемиолошке ситуације принуђени су  план рада прилагодити 

тренутној ванредној ситуацији која је ступила на снагу због превенције од ширења заразе 

од вируса COVID-19.  

 

Рад на терену  је најбољи начин да се стекне увид  о  здравственом, социјалном и 

психолошком статусу корисника и њихових породица како би се пружила најадекватнија 

психо-социјална подршка. Поштујући мјере заштите и превенције од ширења  корона 

вируса, реализују се  кућне посјете корисницима.  

 

Удружење Опстанак 4+ 

 

Удружење Опстанак4+ у 2020. години имало је доста мање активности због 

познатих епидемиолошких мјера. Подјељени су новогодишњи пакетићи и васкршња јаја 

породицама са четворо и више дјеце. Преко донатора и пријатеља Удружења скупљена је 

хуманитарна помоћ која је подјељена члановима Удружења. У сарадњи са општином Фоча 

купљене су школске књиге са сву дјецу чланова удружења. 

 

Омладински покрет Фоча 

 

На сједници Скупштине Омладинског покрета Фоча, одржаној 2.4.2021. године, у 

просторијама Центра за стране језике „Teacher“ у Фочи, разматран је извјештај о раду 

удружења за 2020. годину, финансијски извјештај и план рада за 2021. годину. Након 

констатације да кворум за рад постоји, приступило се креирању извјештаја и плана. 
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Предсједник Омладинског покрета Фоча, Младен Мандић, члановима Скупштине 

доставио је биланс стања и успјеха овог удружења , израђене од стране лиценцирани 

књиговођа из Фоче, а које је Скупштина и усвојила.  

Значајније активности удружења у 2020.год. су: 

• Организован је Еколошки форум у сарадњи са СРД Младица. 

• Одржана четврта по реду Дринска авантура – Регата. 

• Организован округли сто на тему Дрина нас спаја. Учесници су били из Горажда, 

Фоче и Устиколине. 

• Организована је прва ноћна вертикална трка до Планинарског дома. 

Манифестација је окупила 30 учесника. 

• Удружење је организовало школу риболова на ушћу Ћехотине у Дрину, а такође је 

извршено порибљавање тог дана, са  10.000 комада пастрмке. 

• Промотивна бициклистичка трка и вожња од Миљевеине до Фоче. Трка је окупила 

бициклисте из Требиља, Лознице, Сарајева и Фоче. 

• Омладински покрет у 2020. години упутио је иницијативу и идејно рјешење за 

изградњу Трга посвећеног  трифтарима-сплаварима. 

• Удружење је пружало подршку неформалним групама и организацији спортских 

турнира. 

Омладински покрет је предао Завршни рачун за 2020. годину на увид општинској 

управи Фоча. 

 

КУД „Фоча“ 

 

           КУД „Фоча“ из Фоче основан је у марту 2011. године, и  броји 220 чланова 

подијељених у више ансамбала: фолклорни ансамбли (5 група од најмлађих пионирских 

па до ветерана), два народна оркестра, вокални солисти, женска етно пјевачка група, 

мушка изворна пјевачка група, секција старих инструмената.  

  Друштво усваја и преноси на млађе знања и вјештине најбољих кореографа.  

Оркестар и етно групу воде признати школовани музичари нашег града. Битно је 

напоменути, да сви умјетнички руководиоци, који раде са ансамблима немају никакву 

надокнаду за свој посао који се одвија континуирано и значајан је допринос младима. 

Друштво које је кренуло од „нуле“  сва средства,  која су имали  

од чланарина и спонзора, искористили су за јачење друштва (куповину ношњи, 

инструмената и сл.).  Средства која Друштво добија из Буџета општине Фоча  свих ових 

година утрошена су за закуп простора, гријање, ел. енергију и одржавање простора. 
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У години, коју је обиљежила пандемија вируса корона,  свакоко је успорен и развој КУД-а 

Фоча. Рад  Друштва у 2020. години сведен је на минимум (велики прекиди у раду због 

епидемиолошке ситуације у нашем граду).  Друштво које се бави извођачком културном 

дјелатношћу није имало прилике да се у 2020. години представи пред публиком.  

Искористили су дане када је био дозвољен рад , да члановима поставе  нове кореографије 

за које се надају да ће публика, у неком скоријем периоду, имати прилику да  види. 

КУД „Фоча“ захваљујући општини Фоча у мају 2021. године добило је на 

кориштење нове просторије у СС „Партизан“.  

 

Спелеолошко друштво „Ursusspeleus“ Фоча 

Спелеолошко друштво „Ursus Spelaeus“, је чланица Савеза спелеолога Републике 

Српске.  Друштво броји 23 члана, три тренера, Управни одбор 5 чланова, Скупштина 

друштва 23 члана.  

У завршној фази су преговори са Министарством породице, омладине и спорта и Савеза 

спелеолога Рапублике Српске да се спелеологија уврсти у спорт.  

 

 

Међуопштинска организација слијепих и слабовидих лица 

Статус Удружења и веома тежак материјални положај чланова биле су теме и 

проблеми за које су везане активности на којима се највише радило у току године. Као 

чланица ЦЦРС Удружења од посебног јавног интереса требали би се налазити у  

посебаном гранту  који би гарантовао финасијску стабилност и рад Удружења. 

У 2020. години за чланове је набављена помоћ у сарадњи са општином Фоча и Црвеним 

крстом. 

Удружење има дугогодишњу  добру сарадњу са Центром за социјални рад по питању 

редовности исплате додатка за његу и помоћ другог лица .  

Из буџета општине Фоча у 2020. години Удружење је добило 900,00 КМ која су утрошена 

на активности Удружења. Утрошена средства су уредно оправдана одјељењу за финансије 

општине Фоча.  

Битно је напоменути да Удружење ради у веома тешким условима без редовног 

финасирања са застарјелом опремом у канцеларији и рад је волонтерски и без накнада. 

Извјештај о раду Удружења и финансијски извјештај усвојен је на Скупштини удружења. 
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    Планинарско – спелеолошко удружење „Вучја стопа“ 

 

Аматерско позориште „Фоча“ 

Удружење грађана „Аматерско позориште Фоча“ окупља дјецу и омладину из 

нашег града у циљу припремања и извођења представа намијењених дјеци , омладини и 

одраслима. 

Претходна година  због познатих епидемиолошких мјера зауставила је рад и развој 

Удружења. Аматерско позориште се нада да ће у другој половини 2021. године наставити 

са својим извођачким активностима. 

 

 

Удружење пољопривредних призвођача  

Удружење пољопривредних произвођача Општине  Фоча у протеклој 2020. години имало 

је следеће активности: 

 1. Обрађивање документације на основу правилника о подстицајима Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске 

, 

• Премија за узгој крава у систему узгоја крава-теле за 9 пољопривредних 

произвођача, 

• Премија за узгој квалитетно-приплодних оваца и коза за 14 пољопривредних 

произвођача, 

• Подстицајна средства за суфинансирање премије осигурања 1 пољопривредног 

произвођача, 

УКУПНО:  24 ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА 

2. Обрађивање  документације на основу правилника о подстицајима Општине Фоча 

П-СУ „Вучја стопа“ је члан Планинарског савеза Републике Српске и у оквиру истог учествује 

у такмичењима спортског пењања и оријентације у природи.  

Поменута такмичења су на републичком нивоу. Удружење броји 74 члана, 2 тренера из 

спортског пењања и орјентације у простору, те једног тренера из области спелеологије. 

 

Старосна структура чланова се креће од 14 до 47 година, тако да су различите 

селекције такмичара на такмичењима. Управни одбор удружења броји 3 члана, а 

Скупштина 41 члана. 
 

 



6 
 

• Премија за минифарме (набавка крава) за 6 пољопривредног произвођача, 

• Премија на произведену и продату малину за 56 пољопривредних произвођача, 

• Инвестиције у пољопривредну механизацију за једног пољопривредног 

произвођача, 

• Инвестиције у шталске капацитете за производњу млијека и меса за 3 

пољопривредна произвођача, 

• Премија за производњу и узгој пчела за 37 пољопривредних произвођача, 

• Премија за узгој квалитетних приплодних оваца за 5 пољорпивредних произвођача 

Укупно је за подстицај обрађено 108 пољопривредних произвођача. 

 

3. Обилазак пољопривредних произвођача  који се баве производњом и продајом млијека 

Пружање стручних савјета за постизање бољег квалитета млијека. 

4. Додјела садног и расадног материјала уз помоћ Министарства пољопривреде, 

водопривреде и шумарства. 

Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства испоручило је 168 пакета 

сјетвеног материјала, расадног материјала за кориснике који спадају у угрожене 

категорије становништва а посједују земљиште и способни су за рад. 

 

5. Општина Фоча и ЈУ Центар за социјални рад пружили су помоћ социјално угроженим 

уз додјелу садног материјала. 

Општина Фоча је уз помоћ ЈУ Центар за социјални рад обезбједила  100 пакета расадног и 

сјетвеног материјала за социјално угрожена лица која посједују земљиште и способни су 

за рад. 

 

6. Испорука противградне мреже. 

У јулу мјесецу испоручена опрема за постављање мрежа противградне заштите малина за 

15 малинара кроз пројекат под називом „Органска производња малине“. Пројекат је 

финансирало Министарство пољопривреде из кредита Међународног фонда за развој 

пољопривреде ИФАД, а општина Фоча из буџета. 
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ГРАНТОВИ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 2020. ГОДИНУ  

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ  ФОЧА 

 

НВО и УГ 
Дозначена 

средства 

Међуопшт. организација слијепих и слабовидих 900,00 

СПКД „Просвјета“ 2.300,00 

УГ „Трачак наде“ 19.745.00 

Удружење пољопривредника 20.375,26 

КУД „Фоча“ 12.000,00 

„Ursus speleus“ 1.000,00 

УМ „Севдах“ Сарајево 2.500,00 

Удружење ментално недовољно разијених лица 325,00 

СД “Волф“ 2.951,86 

Плани-спелеолоско друштво “Вучја стопа” 300,00 

Удружење пчелара „Полен“ 6.000,00 

Омладински покрет 2.000,00 

Удружење „Опстанак“ 3.720,00 

Удружење дијабетичара 300,00 

 

Општина Фоча је за побројана Удружења из Буџета општине Фоча издвојила 74.417,12 

КМ. 

Два Удружења грађана  (Вучија стопа и Ursus speleus) нашла су се у овој информацији , а 

такође  се налазе у информацији о раду спортских клубова – финансијски извјештај, јер је 

њихова дјелатност и спорт. Такође информација КУД „Фоча“ налази се  у  Информацији 

из области културе за 2020. годину. 

Сви из НВО и УГ који се налазе  у овом извјештају  оправдали су дозначена средства из 

буџета Општине Фоча достављањем извјештаја и другим правдањима надлежном 

Одјељењу. 

 

                                                                                                              


