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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 2021 . години. 
 

Информација је састављена из два дијела: 
 

- Информација о проведеним активностима удружења грађана и невладиних 
организација регистрованих на територији општине Фоча у 2021. години. 

- Информација о дозначеним средствима од стране општине Фоча организацијама у 
2021. години. добијене од одјељења за финансије. 

 

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

УГ „Трачак наде“ Фоча окупља дјецу са потешкоћама у развоју и особе са инвалидитетом 
из читаве регије: Фоче, Чајнича, Вишеграда, Устиколине, Горажда, Калиновика, Билеће и 
Љубиња. Чланство удружења континуирано расте од његовог оснивања, тако да данас 
броји више од  120 чланова са различитим врстама и степеном инвалидитета.Током 
протекле 2021. године у оквиру удружења пружали смо следеће услуге нашим 
корисницима: 

- Услуга дневног боравка – пружана је сваким радним даном у периоду од 8 до 16 
часова, гдје је свакодневно боравило између 10 и 20 корисника. Сваки дан 
проведена је по једна групна креативно-терапијска радионица, 
интердисциплинарног карактера. Радионице спајају игру, акцију и едукацију, а 
имају за циљ да позитивно утичу на осамостаљивање корисника, да им помогну у 
самосталном функционисању, у стицању и одржавању одређених вјештина 
неопходних за сналажење у свакодневним животним ситуацијама, затим бољу 
комуникацију, манире и свеукупно понашање и функционисање. У припреми и 
реализацији радионица учествује стручни тим који чине: дефектолог, 
логопед,психолог,медицински техничар  и социјални радник. 

- Индивидуални дефектолошки и логопедски третмани – сваки радни дан током 
2021. године обухватио је по неколико индивидуалних третмана намијењених 
првенствено дјеци млађег узраста са различитом врстом развојних поремећаја. 

- Брига о здрављу корисника која подразумијева чување, медицинску његу, подјелу 
терапије, заказивање прегледа и одлазак са корисницима на прегледе, 
континуирано је провођена током читаве године. 

- Рад на терену – током 2021. године урађене су укупно 29 кућне посјете и један 
радни састанак са породицама корисника са подручја општине Чајниче. 

- Током протекле године обављено је више стотина савјетодавно-информативних 
разговора са нашим корисницима и члановима њихових породица. 
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- Од октобра 2021. године, кроз нови и шири пројекат, потписан је уговор са 
УСАИД-ом, који је омогућио економско оснаживање 4 мајке особа са 
инвалидитетом, директно кроз радно ангажовање на том пројекту. 

- У децембру 2019. Потписан је уговор са ЛИР Цивилно друштво (Мрежа ИРИС, 
коју финансира ЕУ) и кроз тај пројекат обезбиједили су економско оснаживање 
једне особе са инвалидитетом, директно кроз радно ангажовање на том пројекту. 

- Прошле године уведена је нова услугу. Ријеч је о НФБ терапији, односно 
неинвазивној терапији мозга, која је нова, не само код нас, него и у свијету. Ова 
услуга је још увијек у току, а њен наставак зависиће од резултата. 

- Током читаве године, у нашим просторијама, пружане су услуге физикалне 
терапије. Ове услуге омогућили су захваљујући сарадњи са Универзитетском 
болницом Фоча и њиховим физиотерапеутима. 

Средства од око 150.000,00КМ из буџета општине и од Донатора  утрошена су 
највећим дијелом на плате запосленог особља ( стручни радници, родитељи ОСИ и 
саме особе са инвалидитетом), директну помоћ корисницима,(финансијска, 
куповинахране и хигијенских потрепштина, финасирање третмана НФБ) и адаптација 
простора, итд 

 

 

ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ ФОЧА 

 

На сједници Скупштине Омладинског покрета Фоча,  разматран је извјештај о раду 
удружења за 2021. годину, финансијски извјештај и план рада за 2022. годину. Након 
констатације да кворум за рад постоји, приступило се креирању извјештаја и плана. 

Предсједник Омладинског покрета Фоча,  пред чланове Скупштине доставио је биланс 
стања и успјеха овог удружења који је израдио лиценцирани књиговођа  из Фоче. 

 

Извјештај о раду: 

Организована туристичка, промотивна и омладинска манифестација „Дринска авантура“ 

која је окупила преко 400 учесника на централном дешавању манифестације – регати 
најљепшим и најчистијим током Дрине.  

 

Организован превоз на ОК фест, на Тјентиште . Такође уз помоћ ОП,  47 младих радило је 
разне послове током ОК феста. 
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Организован традиционални, осми  по реду, турнир у баскету „Илија Ђуровић Ике“. 

Турнир из године у годину привлачи веома квалитетне кошаркаше. Све дане турнира 
велик број наших суграђана прати утакмице. 

У сарадњи са УГ Миљевина организована еколошка акција у Миљевини, села Пођеђе и 
Оцркавље. 

Одржан је округли сто на тему Дрина нас спаја - учесници млади из Устиколине, Горажда 
и Фоче 

Организован Дуатлон Сутјеска – Пива који је окупио преко 50 учесника из БиХ и Црне 
Горе. 

 
План активности за 2022. годину 

1. Организација шесте манифестације „Дринска авантура“ 

2. Организација деветог традиционалног турнира у баскету „Илија Ђуровић Ике“. 

3. Организација обиљежавања 12. августа, Међународног дана младих, догађај 
“Коцка“, на Тргу краља Петра 

4. Еколошке акције. 
5. Хуманитарне акције. 
6. Подршка ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ у иновативној пракси „Змајеви 

извиђачи“.  

7. Организација Форума младих општине Фоча 

8. Сарадња са омладинским организацијама из Републике Српске и Србије. 
9. Аплицирање на пројекте код разних министарстава и фондација. 

 

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА „ПОРОДИЦА“ 

Удружење Породица је младо удружење са јасним циљем помоћи и зближавању 
породица, хуманитарни рад  и  савјетодавни рад.  

Прве активности које је УГ Породица спровело везане су за организовање округлих 
столова за младе и родитеља са једном темом  „ Дојаве преваре преко душтвених мрежа“. 

 Друга активност од оснивања  била је „Јачање социјалне коохезије кроз међусобне посете 
Фоче и Вишеграда. 

 УГ Породица имало је у 2021 години доста активности као организатор, а и као учесник у 
порграмима које су организовала друга Удружења и општина Фоча. 

1. Школа после школе – Министарство спорта културе и породице (први дио пројекта 
реализован ,одржана представа и радионице за 30 полазника. 

2. Јачање родитељских вјештина – одржане радионице за родитеље по препоруци 
педагошко – психолошке службе 
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3. Промоција Удружења (Миљевина,Брод) 
4. Медијска писменост (обука за 15 родитеља) 
5. Пријем и размена добре праксе Удружење „Сека“ Горажде 

6. Конференција беба –пријем породица у просторије удружења и подјела награда 
вишечланим породицама 

7. Дан старих лица (Посјета старијим суграђанима) 

8. Спремање традиционалних јела,едукација најмлађих чланова 

9. У сарадњи са СШЦ направљена промоција најмлађег песника у СШЦ 

10. Зима у Фочи (организовање хуманитарне акције на тргу за мајку девојчице са 
посебним потребама 

11. Божић-подјела пакетића најугроженијим вишечланим породицама 

12. Предавања у просторијама удружења (самопоуздање,конфликт ) 
13. У сарадњи са Центром за социјални рад и заштиту обиљежени су дани брака 

14. Пјешачењем до здравља  
15. Васкршње радионице ( фарбање јаја 300 комада и посјета Старачком дому у 

Калиновику) 

16. Дан породице ,пријем нових чланова у удружење и размјена искуства 

17. Договор о заједничком раду са Удружењем „Јефимија“ Ново Горажде 

 

МЕЂУОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА СЛИЈЕПИХ И СЛАБОВИДИХ ЛИЦА 

Статус Удружења и веома тежак материјални положај чланова биле су 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 2021. 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 помоћ и његу, која је редовна.  

Из буџета општине Фоча у 2021. години Удружење је добило 400,00 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 усвојени су на Скупштини 
удружења. 
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УДРУЖЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКА ОПШТИНЕ ФОЧА 

Основни циљеви и задаци удружења су: 

Окупљање појединаца, организација, и институција које се баве пољопривредном 
производњом у циљу стварања бољих услова за производњу код свих чланова, као и 
организованог наступа и представљања чланова удружења на тржишту робе и услуга. 
Подстицање примјене савремених научних и технолошких достигнућа у пољопривредној 
производњи,сстандардизација квалитета пољопривредне производње, остваривање права 
на новчане подстицаје са Републичког и општинског нивоа, врши и друге послове из 
дјелокруга рада удружења у складу са законом. 
 

За остваривање новчаних подстицаја из буџета РС помоћ при аплицирању је радило Удружење 
пољопривредника са сједиштем у Фочи. 

Извјештај о раду Удружења пољопривредника Општина Фоча сачињен је на основу     
плана и програма рада Удружења.                        

План и програм рада Удружења пољопривредника Општина Фоча за 2021.годину 
реализован је и рађено је сљедеће : 

У сврху прецизнијег бројчаног стања пољопривредника на територији Општине Фоча, и у 
сарадњи са предсједницима Мјесних заједница и Одсјеком за привреду и пољопривреду 
урађена је база података пољопривредних произвођача. 

Ова база је показала прецизне и оквирне податке о бројном стању животиња као и податке  
о засијаним површинама. 

Почетком године Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде је објавило 
Јавни позив за капиталне инвестиције у пољопривреди. 

Удружење пољопривредника. обрађивало је сву примљену документацију предвиђену 

овим позивом те прописану документацију прослјеђивало Министарсву 
Пољопривреде,шумарства и водопривреде. 

Захтјеве Удружењу за овај вид позива су поднијела 4. пољопривредна произвођача. 

 Подстицаји у пољопривреди 

Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде је почетком 2021. објавило 
Правилник у условима и начину остваривања подстицаја за развој пољопривреде и села. 

Пољопривредници на територи Општине Фоча коју су испуњавали услове  поднијели су 
захтјеве за остваривање права на подстицај за сљедеће   врсте подстицаја: 

Подршка пчеларској производњи 
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Премија за производњу и узгој пчела ( 25 корисника), 

Подршка сточарској производњи: 

1) За узгој у систему узгоја крава-теле(16 корисника) 
2) За узгој и набавку квалитетно-приплодних оваца и коза,( 13 корисника) 

3) За узгој стеоних квалитетно-приплодних јуница(1) 
 

Удружење има одличну сарадњу и са Удружењем пчелара из Фоче. 

Уз помоћ њиховог предсједника и чланова урађена је   база података за пчеларе гдје 
имамо на увид, пољопривреднике који се баве узгојом и производњом пчела. 

Њихов број се повећава из године у годину захваљујући одличним субвенцијама које им 
пружа Општина као и Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде. 

 

 

 

УГ МИЉЕВИНА   
 

 

УГ Миљевина је младо удружење које прије свега има за циљ окупљање младих кроз 
активизам и помоћ Миљевини кроз волонтерски рад . 
 

Почетком године удружење је кренуло са уређењем насеља Миљевина и у том периоду 

засађено је 30 врста Бијелог јасена.  

 

Организована је хуманитарна акција скупљања новца за људе којима су куће изгорјеле. 

Прикупило се за 2 дана 2.425,5 КМ.  

 

Пред крај маја, организовали су трећу радну акцију уређења насеља. Окупили су велики 

број омладине у центру насеља, акцији је претходило купљење смећа, раскресивање итд. 

Аспект акција је био на одржавању и чистоћи насеља, а такође да омладина размишља о 

чувању и одржавању насеља. 

 

 

УГ Миљевина иницирала је до краја године више активности у сређивању насеља, 

игралишта, купалишта, а у тим акцијама набављени су спортски реквизити  и лопте. 

 

Чланови уружења узели су учешће у манифестацији  ДРИНСКА РЕГАТА,  и уз помоћ 
пријатеља из рафтинг кампа 28 младих са миљевине спуштало се ријеком Дрином. 
 

 

На инцијативу УГМ-а почетком школске године набављени су и подјељени за школарце 

руксаци и школски прибор. Такође, у септембру су постављени  стубови и рефлектори на 

игралишту ОШ Свети Сава.  
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УГ Миљевина организовало је  турнир у малом фудбалу ,,Миљевина 2021". Турнир је 

трајао четири дана и окупило се 18 екипа. 

Активизмом младих грађена је  пјешачка стаза  од магистралног пута до ОШ Свети Сава, 

дужине 65 метара и ширине 1.5 метар. 

 

После дугог низа година чланови УГМ обезбједили су „Деда мраза“ и пакетиће за 

малишане.  

 

За годину дана постојања Удружења остварена је добра сарадња са општином Фоча и 

Начелником општине. 

 

 

ГРАНТОВИ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 2021. ГОДИНУ  
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ  ФОЧА 

 

 

НВО и УГ 
Дозначена 

средства 

Међуопшт. организација слијепих и слабовидих 400,00 

Гусларско удружење Херцег-Шћепан 500,00 

УГ „Трачак наде“ 62.813,00 

Удружење пољопривредника 14,533,00 

КУД „Фоча“ 10.700,00 

УГ „Ursus speleus“ 1.000,00 

Удружење „Дијабетичара“ 200,00 

Удружење ментално недовољно разијених лица 355,00 

Планинарско-спелеолошко друштво Вучја стопа 1.000,00 

УГ „Алтернатива“ 800,00 

Омладински покрет 4.000,00 

УГ „Волф“ 2500,00 

Удружење „Опстанак“ 2811,00 

Удружење „Породица“ 2000,00 

Удружење повратника и расељених лица 429,00 

Пјевачка група "Плави невени" 400,00 

Удружење грађана Миљевина 3859,00 

 

Три Удружења грађана  (Вучија стопа,Ursus speleus и Волф) наћи ће се  у информацији о 
раду спортских клубова, јер је њихова основна дјелатност  спорт. Такође и  информација о 
раду Удружења која се баве културом (КУД Фоча и Аматерско позориште)  наћи ће се у 
Информацији из области културе. 
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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. 

Пандемија Ковид -19 утицала је на Удружења и њихове активности, а нека удружења у 
2021. години нису ни имала активности. Свакако са завршетком Пандемије Удружења ће 
наставити са својим активностима. 

 

 

                                                                                                             Одјељење за привреду и  
                                                                                                              друштвене дјелатности 


