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Увод 

 

У општини Фоча дјелују три религијске заједнице и то: 

 Српска православна црква са својих 6 црквених општина 

 Mеџлис исламске заједнице 

 Римокатоличка заједница 

 

Све три религијске заједнице су , путем својих овлаштених органа, доставили 
благовремено информацију о основним проблемима са којима се сусрећу са посебним 
освртом на сарадњу са општином Фоча. 

Извод из достављених информација дајемо у наставку. 
 

 

 

 

СПЦ Фоча 

 

   Црква  Светог Николаја мирликијског Чудотворца, грађена је у 19.вијеку и 
освештана давне 1857.године. Од тада како на спољашњем дијелу тако и на унутрашњости 
храма увијек је требало радити и одржавати како би била у својој функцији. 

          У току прошле и текуће године, а благословом Његовог Високопреосвештенства 
Господина Хризостома извршени су значајни радови на санацији куполе и екстеријера 
храма са новом фасадом. За ове радове Црквена општина фочанска у Фочи средства је 
добила дијелом од Опшине Фоча у износу од 3000 КМ, а остатак прилогом вјерника.  

 У неком наредном периоду у цркви Св, Николе потребно је промијенити 
цјелокупну електро инсталацију (због дотрајалости у цркви се не користи електрична 
енергија) и прегледати кров ( на више мјеста прокишњава  и прави оштећења на 
унутрашњим зидовима).           

Извршено је и уређење старог фочанског гробља у Обилићеву које је било у потпуности 
зарасло шибљем и растињем. Представник Црквене општине истиче историјски значај 
овог гробља и да се оно треба уврстити у редовно одржавање. 

         У сарадњи са Општином Фоча постигнуто је идејно решење за обнову старе капеле у 
фочанском гробљу Божовац чији су радови у току. 

         Општина Фоча заједно са Црквеном Општином фочаснком  пуних 25. година 
прославља крсну славу града и храма и сарадња је увијек била веома добра. Из Црквене 
општине надају се да ће сарадња руководства општине Фоча са црквеном општином 
фочанском у периоду који долази бити још чвршћа и интезивнија. 

 



Храм Св. Саве, има одличну сарадњу како са законодавном тако и са извршном 
влашћу општине Фоча. У прошлој и у овој текућој години рјешено је питање подног 
гријања и подног мозаика у храму Светог Саве. Радови који ће доћи у следећем периоду 
везани су за вањско уређење (двориште Храма Св. Саве). Представници  црквене општине 
задовољни су сарасњом са општином Фоча и истичуда  ће се овако квалитетна сарадња 
наставити и у будућности. 
 

Међурелигијски одности у општини Фоча су на завидном нивоу. 
 

   

 

       

МИЗ Фоча 

 

Меџлис Исламске заједнице Фоча је у протеклом периоду имао низ активности, али 

од најзначајнијих  издвојили би изградњу помоћног објекта у склопу Алаџа џамије. 

Упутили су захвалност  општини Фоча на сусретљивости и финансијској помоћи која је у 

протеклих пет година године износила 19.000 КМ,  

 

             Из МИЗ Фоча указан је проблем, на који су и раније указивали, узурпираног 

земљишта Исламске заједнице у Чоходор махали, гдје је пут прошао кроз земљиште које 

је у склопу вакуфа. Сходно овом проблему потребно  је организовати састанак како би се 
овај проблем адекватно ријешио. Став Комисије за вјерска питања СО Фоча да поменути 
преблем са вакуфским земљиштем треба ријешити у што скоријем року. 
 

Такође битно је напоменути проблем  гробља Текија који треба да уђе  систем 

одржавања јавних површина, обзиром да МИЗ није у стању да исто адекватно одржава.   

 

 

Значајно је још поменути  велики број свакодневних посјета Алаџа џамији, што 

указује на њен велики туристички потенцијал који би могао бити веома значајан и 

користан. МИЗ  Фоча је  остварио сарадњу са Туристичком организацијом као и са 

туристичким агенцијама. 

 

 

 

 

 

РКЦ Фоча  

 

Представник Жупе Узнесења Блажене Дјеве Марије Невесиње, дон Анте Лубурућ 
која је административно надлежна за Фочу у свом допису, највећи  акценат ставља на 
лоше стање католичког гробља у Мијаковићима гдје је потребно урадити потпорни зид 
према цести. Гробље је од великог историјског значаја за општину јер се у њему налазе 
споменици стари 140 година, а и они се налазе у веома лошем стању. У њему су покопани 
католици из разних европских народа (Чеси, Талијани, Хрвати, Словенци, Пољаци, 



Аустријанци, Мађари). Битно је напоменути да је ово гробље темељно очишћено и 
ограђено и да се о њему води брига.  
 

Још једно отворено питање које интересује католичку заједницу Фоче је и проблем 
имовине Католичке цркве у Фочи. Истина та имовина је у неким давним периодима 

национализована за потребе других институција. 
 

Света Служба  за католичке вјернике још увијек се обавља у привременом, за 
богослужење ипак неодговарајућем простору у склопу пасторалног центра у Соколској 
улици. Дана  27.07.2020. године у пасторалном дому збио се немио догађај, када је 
украдено литургијско посуђе, мале оргуље, као и друге ситне ствари у објекту. Нанесена је 
и материјална штета и велика преметачина. Захваљујући припадницима МУП-а 
провалници су откривени и већина отуђених ствари враћена. Битно је напоменути да се ни 

у ком случају овде није радило о нападу на црквени објекат из неких вјерских побуда, 
него је очито у питању свеприсутно користољубље. 
 

   Са становишта католичке цркве међурелигијски односи у општини Фоча су добри.  
 

            

 

 

 

 

 

САРАДЊА МЕЂУ ВЈЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И БЈЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА СА 
ОРГАНИМА ОПШТИНЕ 

 

 

Међуљудски и међунационални односи су добри захваљујући доброј сарадњи 
челних људи у вјеским заједницама, као и сарадњи са локалном заједницом. 

 

Свакако  сарадњу треба и даље развијати и унапређивати јер је то једини начин да 
се успјешно превазиђу сви евентуални проблеми и нејасноће у овим односима. 
 

Комунално предузеће АД „Комуналац“ више пута је објаснило представницима ИЗ 
Фоча разлоге због којих није у могућности да одржава гробље Текија. За одржавање 
поменутог гробља потребна су средства, регистар гробних мјеста и регистар сродника.  
 

Директор предузећа АД „Комуналац“ био је присутан у раду Комисије за вјерска 
питња и истакао спремност предузећа да одржава гробља када вјерске заједнице или 
општина Фоча изнађу средства за ову намјену. 
 

Религијским заједницама и вјерским установама са подручја општине Фоча 
дозначавана су одређена финансијска средства из Буџета општине сходно њиховим 
потеребама за финансирање обиљежавања религијских празника, манифестација, 
одржавање објеката и сл.  



 

У 2020. години из Буџета општине Фоча за етничке и вјерске заједнице издвојено је 
12.500,00 КМ. 
 

Црквена општина Фоча              3.000,00 КМ 

Црквена општина Миљевина     2.000,00 КМ 

Црквена општина Тјентиште     5.000,00 КМ 

Црквена општина Устиколина      500,00 КМ 

МИЗ Фоча                                    2.000,00 КМ. 
У 2020.год. није било захтјева за дознаку средстава од стране овлаштених представника 
римокатоличке заједнице. 
 

 

 

 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

 


