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УВОД 

 

Информацију је сачинило Одјељење за привреду и друштвене дјелатности на основу 
извјештаја о раду  Уружења пензионера општине Фоча и рада Комисије за праћење статуса 
пензионера.. 

Према извјештају Фонда ПИО РС од децембра 2021. године 4069 пензионера регистровано  
је на подручију општине Фоча. Удружење пензионера броји 3640 члана, а 536 пензионера 
нису чланови Удружења. Број пензионера који нису чланови Удружења је веома велики и 
у наредном периоду треба утврдити који су њихови разлози, а такође  број не учлањених 
свести на најмању могућу мјеру. 

Просјечна пензија износи 413,53 КМ, 153 пензионера примају пензију до 230,00 КМ, 536 
пензионера имају мање од 300,00 КМ, а 1030 пензионера имају мање од 400 КМ.  

Удружење пензионера има своје органе управљања и то: Скупштину удружења  која броји 
29. чланова, Управни  одбор  од 9. чланова, Надзорни одбор  3. члана те предсједника и 
секретара Удружења. Удружење има 15. мјесних  Удружења који имају Управне одборе,а 

броје 2-3 члана. 

У 2021. години умрло је 244 пензионера, а то је за 50 пензионера више него у 2020. години. 
У првих  5 мјесеци ове године умрло је 124 пензионера.. 

ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ УДРУЖЕЊА ПЕНЗОНЕРА 

У прошлој години из Буџета општине Удружењу пензионера  уплаћено је 30.000,00 КМ. 

Исплата је извршена у 4 транше: 

15.04.2021 – 12.000,00 КМ 

01.07.2021 –  2.000,00 КМ 

19.10.2021 – 14.000,00 КМ 

28.12.2021 –  2.000,00 КМ  
Грант Удружења пензионера за 2021. годину износио је  30.000,00 КМ. 

 

АКТИВНОСТИ  И ПРОБЛЕМИ УДРУЖЕЊА 

У 2021. години за умрле пензионере исплаћено је 57.300,00 КМ, а такође у два наврата 
исплаћена је и новчана помоћ у износу од 58.588,40 КМ. 

 Удружење исплаћује  200,00 КМ помоћи за преминуле пензионере или њихове брачне 
другове 150,00 KM.  
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Остала средства Удружења утрошена су на  рад Удружења. Организација Скупштине и 
УО, накнаде за рад Мјесних удружења и повјереника на терену, трошкови ел. енергије, 
трошкови централног гријања, ПТТ трошкови, комуналне услуге , одржавање зграде ет. 
власника, ТВ претплата, телефон, накнада за предсједника и секретара, путне дневнице, 
канцеларијски материјал  и други ситни трошкови.  

Озбиљна ставка трошкова Удружења, чине енергетске, комуналне  и друге услуге. Међу 
тим услугама  највећа и најтежа накнада даваоцу услуга централног гријања пословних 
просторија Удружења. Те услуге Удружење плаћа по тарифи као и за правна лица што је 
двоструко виша цјена од власника  станова.  У вези са овим тражи се помоћ свих фактора 
да се цијена по квадратном метру грејне површине обрачунава по тарифи као и за етажне 
власнике станова.  

Удружење пензионера не располаже  подацима о висини пензија особа које су се 
пензионисале, тако да је пописивачима врло тешко утврдити и пописати угрожене 
пензионере. 

Постоје и сазнања да има пензионера у нашој општини који примају  више пензија, осим 
пензије из РС – такозване компензационе пензије из других држава. 

Здравствени положај пензионера је веома лош, њихова веома мала пензија не може 
покрити трошкове за лијекове, исхрану, комуналије и друге трошкове.  

Поред редовних послова Удружење пензионера, својим члановима помаже око одлазака на 
лијечење у бању „Врућицу“ и „Вилину влас“.  

 

Комисија за праћење статуса пензионера  

Чланови Комисије за праћење статуса пензионера сагледали су  стање чланства Удружења 
пензионера. Такође су добили информације кроз разговор са предсједником Удружења о 
тешким  материјалном стању пензионера, здравственом стању пензионера и њихових 
породица. 

Комисија за праћење статуса пензионера предлаже Начелнику општине и Скупштини 
општине да се ребалансом буџета општине за 2022 годину, повећа грант  Удружењу 
пензионера за додатних  10.000,00 КМ  

Додатна средства Удружењу пензионера у јесењем периоду, помогла би да могу  
исплатити једнократне помоћи најугроженијим члановима и за једнократну помоћ 
породицама преминулих пензионера. 

 


