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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 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 завршена је обнова старе капеле у Фочанском гробљу 
Божовац. 

         Општина Фоча заједно са Црквеном Општином фочаснком  пуних 26. 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 2021 години ријешено је питање подног гријања и подног мозаика у 
храму Светог Саве. Радови су почели на вањском уређењеу Храма Св. Саве.  
 

Битно је напоменути да Црквени Хор „Побратимство“ поред редовиних активности у  
црквама  парохије Фочанске, активно учестује и у културним програмима које организује 
општина Фоча , а чести су гости и у другим гардовима Републике српске. 
 

Представници  црквене општине задовољни су сарадњом са општином Фоча и истичу да  
ће се овако квалитетна сарадња наставити и у будућности. 
 

Међурелигијски одности у општини Фоча су на завидном нивоу. 
 

         

МИЗ Фоча 

Меџлис Исламске заједнице Фоча има пет сталних и два хонорарна имама, осам џемата од 

којих су током године пет активних: Фоча, Јелеч, Мрежица и Сутјеска имају сталне имаме 

док се у џемату Избишно редовно клања џума-намаз, а у џематима Годијено-Слатина се 

клањала џума-намаз у периоду од мјесеца априла до мјесеца октобра. 

 

Изграђено је укупно дванаест џамија од којих су једанаест свечано отворене.  



Планирано је у мјесецу аугусту 2022. године свечано отварање поново изграђене џамије у 

џемату Годијено. 

 

Из активности за 2021. годину посебно треба поменути: 

 

 Посјета реису-л-улеме др. Хусеин еф. Кавазовића,  
 завршени груби радови на помоћном објекту у функцији Алаџа џамије,  
 почела је поновна изградња Накшибендисјске текије са турбетима у Фочи,  
 вањско и унутрашње уређење џамије у џемату Јелеч,  
 ограђен локалитет шејх Пиријиног Месџида (Табачка џамија),  
 обиљежено 520. година Цареве џамије у Фочи. 

 

Битно је поновити и указати на проблем, на који је ИЗ  и раније указивала, узурпираног 

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

је у склопу вакуфа џамије. 

ИЗ  жели поново да упути молбу да се издвоје средства за одржавање мезарја Текија, 

обзиром да ИЗ није  у стању да исто адекватно одржава. 

 

 

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.  
 

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

            

 

 САРАДЊА МЕЂУ ВЈЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И 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. 
 

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. 
 

Комисија за вјерска питања препоручује Начелнику општине да се изнађу одређена 
финансијска средства како би се могло извршити чишћење  и довођење у ред гробаља: 
православног гробља у насељу Обилићево, гробља Текија, католичког гробља и Јеврејског 
гробља. 
 

Комисија за вјерска питаља поново препоручује Начелнику општине да формира комисију 
која ће заједно са представницима ИЗ обићи локацију у насељу Лазарево како би се 
утврдило постојање узурпације земљишта ове вјерске заједнице. Такође да се формира 
комисија која би обишла локацију католичког гробља и размотрила могућности изградње 
потпорног зида. 
 

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 2021. години из Буџета општине Фоча за етничке и вјерске заједнице издвојено је 
15.486,00 КМ. 
 

Црквена општина Фоча                2.500,00 КМ 

Црквена општина Сарајево             200,00 КМ 

Црквена општина Челебићи           500,00 КМ 

Црквена општина Устиколина  11.786,00 КМ 

Жупа УБД Марије                           500,00 КМ. 
Како је Начелник финансија истакао на састанку Комисије за вјерска питања, У 2021.год. 
није било писаних захтјева од стране Меџлиса Исламске заједнице Фоча. 
 

 

 


