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УВОДНИ ДИО 

 

 

Информација о стању у области образовања на почетку школске 
2022/2023.год. обухвата: 

 

- Стање у области предшколског образовања, 

- Стање у области основног образовања, 
- Стање у области средњег  образовања, 
- Стање у области високог образовања. 

 

I –  ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“  

 

Вртић почиње са радом у 6,30 часова, а завршава у 16,00 часова.  
На свим пословима и радним задацима има укупно 35 запослених 

радника од чега 21 васпитач, 3 сарадника васпитача, 2 медицинске сестре, 7 
техничко особље и 2 управа. У овој радној години у Вртић је уписано 266 

полазника који су подијељени у 11 васпитних група и то: 

-  млађе јаслице I 

-  млађе јаслице II 

- старија јаслице I 

- старије јаслице II 

- мјешовите јаслице, 

- млађа група I 

- млађа група II 

- средња група I 

- средња група II 

- старија група I 

- старија група II 

 

Установа је добро опремљена дидактичким средствима, спортским 
реквизитима, дјечијом литературом и стручном литературом. Набавка се обавља 
континуирано према плану и према потребама. 

  

  Правилником о условима и начину остваривања исхране, његе, 
превентивно-здравствене  и социјалне заштите дјеце у предшколској установи 

прописани су услови и начин исхране, његе, здравствене заштите.  Сервирају се три 
оброка: доручак, ручак и ужина. Јеловник се формира на мјесечном нивоу од 
стране Тима који чине директор, васпитач, куварица и медицинска сестра. 
Контрола хране врши се редовно од Института за јавно здравље РС – Регионални 
центар Фоча (дванаест пута годишње испитује се узорак хране и два пута годишње 
брисови руку особља и брисеви радних површина).  

 

 Превентивна и здравствена заштита је организована кроз одличну 
сарадњу са Дјечијим диспанзером у Фочи и Стоматолошким факултетом.  
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Управа и запослени у Вртићу имали су велики број акција првенствено 
за образовање и социјализацију дјеце. Треба поменути обилазаке НП Сутјеска, 
обилазак  пољопривреднх газдинстава, села Врбнице, Дјечије одмаралиште 
Митровац на планини Тари. Многе акције су одгођене за следећи период из 
познатог разлога, смањеног кретања и епидемиолошке ситуације. 

 

Вртић организује и манифестације које су битне и за културни живот 
Фоче . Прије свега треба поменути маскембал, дјечије представе, новогодишњи 
сајам, „Зимска чаролија“, Међународни дан породице, учешће у  манифестацијама 
које организује општина или друге институције итд.  
 

 

 

II – СТАЊЕ У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

 

 

 

Основна школа „Свети Сава“  и Основна школа „Веселин Маслеша“ су 

почеле са радом на вријеме према календару васпитно-образовног програма 

Министарства просвјете и културе Републике Српске.  

 

 

 

ЈУ ОШ „Свети Сава“  

 

ОШ „Свети Сава“ -  укупно запошљава 81 радника, од тог броја 48 

наставника, а 33 су управа, стручни сарадници и помоћно-техничко особље. 

 

Укупан број ученика од 1 – 9 разреда је 631 у 33 одјељења. Од тог 
броја у централној школи је 599 ученика у 27 одјељења, у ПО Миљевина 30 

ученика у 5 одјељења и ПО Драгочава 2 ученика у једном комбинованом одјељењу.  

 

У Основној школи „Свети Сава“ у Фочи, у први разред школске 2022/2023. 

год. уписано је 74 ученика  што је за 9. ученика мање  у односу на претходну 
годину. 

 

Школа је урадила све потребне мјере (дистанца, дезинфекција) које је 
прописао ЈЗУ Институт за јавно здравство.  

 

За ученике прва три разреда у школи је организован продужени 
боравак за 140 ученика са којима ради 6 учитеља разредне наставе. У боравку су 
организована и два оброка (доручак и ручак). 

 

Централна школа располаже са 21 учионицом, библиотеком са 24000 

књига и фискултурном салом као и пратећим просторијама. Већином је заступљена 
кабинетска настава. Кабинети нису најбоље опремљени. Учешћем у пројектима као 
и донацијама успјело се поправити стање опремљености појединих кабинета 
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савременом опремом (кабинет биологије, страних језика и двије мултимедијалне 
учионице).  

У подручној школи на Миљевини са почетком школске године урађени 
су нови мокри чворови и сређена је једна учионица. Школу у следећем периоду 
очекује реализација великог пројекта енергетске ефикасности. Овај пројекат 
подразумјева постављање фасаде, крова, столарије и централног гријања. 

 

Ученици постижу одличне резултате на такмичењима (општинска, 
регионална, републичка и државна) што је један од доказа да наставно особље 
улаже велики труд у раду са ученицима.  

 
 

 

 ЈУ ОШ „Веселин Маслеша“  

 

 

На почетку школске 2022/223. године школу похађа 461 ученик, који 
су распоређени у 26 одјељења.  Број објеката у којима се изводи настава је три,  

централна школа у Фочи  и двије подручне у Броду и Мјешајима. 

 

У први разред уписано је 52 ученика: Централну школу 41 ученикa, 

Подручно одјељење Брод 9 ученика i Мјешаја 2 ученика.  

 

И ове школске  године је организован продужени боравак за ученике 
прва три разреда. Укупан број ученика у продуженом боравку је 120 распоређени у 
три  групе. 

 

ОШ „Веселин Маслеша“  запошљава  77 радника. У настави ради 60 

наставника разредне наставе и наставника предметне наставе . Управе  ,  стручних 

сарадника и техничког особља  има укупно 17. 

 

Настава је стручно заступљена из свих наставних предмета, како у 
централној школи тако и подручним одјељењима, што се свакако види по 
резултатика које ученици остварују на такмичењима. 

 

Школа је урадила све потребне мјере (дистанца, дезинфекција) које је 
прописао ЈЗУ Институт за јавно здравство.  

 

 

Школска библиотека посједује 23500 књига и 1125 материјала 
некњижне грађе. 
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Основна музичка школа Фоча 

 

Основна музичка школа има укупно запослених 15 радника, од чега је 

у настави 10 радника, 3 управа и стручни сарадници, 1 ноћни чувар и 1 радник на 
одржавању чистоће. 

 

Школу похађа 187 ученика а настава је организована у  13 одјељења и 
9 класа. Настава траје 6 година. 

  

Библиотека располаже са 1328  наставних уџбеника и књига.   
Школа има четири кабинета: кабинет за клавир и виолину, кабинет за клавир и 
соло пјевање, кабинет за хор и гитару и кабинет за групну наставу.  

 

Школа је просјечно опремљена наставним средствима и музичком 
опремом. Постоји велика потреба набавке нове опреме и инструмената јер је 
постојећи, услед сталне употребе, дотрајала.  

 

Музичка школа дужи низ година постиже значајне резултате на 
такмичењима у Републици Српској, а такође и сам број студената Академије који 
су из Фоче показује квалитетан рад ЈУ Музичке школе. Ученици и наставници 
Музичке школе су чести учесници културних манифестација које се организују у 
Фочи. 

Просторије у којима се налази Музичка школа са површином од 
171,21м2 су лимитирајући фактор за даљи развој музичког образовања.  

 

  

 

III – СТАЊЕ У ОБЛАСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА 

 

Средњошколски центар Фоча 

 

 

Средњошколски центар Фоча има запослених 57 наставника  и  
двадесет помоћних радника и  ван наставног особља.   

 

У Средњошколском центару  укупан број ђака је 577  ( 14 више 

ученика  у односу на прошлу годину). Ученици су распоређени у 25 одјељења (23 

одјељења четвртог степена и 3 одјељења трећег степена). Постојеће школе и 
занимања су: 

- Гимназја (општи, друштвено-језички),  

- Здравство (медицински техничар) ,  
- Шумарство  техничар , 

- Расадничар ,  

- Машински техничар и компијутерско конструисање , 

- Аутомеханичар метало брусач ,  
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- Аутомеханичар – инсталатер (комбиновано), 
- Економски техничар 1 одјељење, 
- Пословно информатички техничар , 
- Туристички техничар 

 

У први разред  школске 2022/2023 године уписано је 142 ученика. што је 
у односу на прошлу годину више   за  8  када је било уписано  134  ученика. 

 

 Настава је кабинетска и заступљена је из свих предмета. 

Опремљеност кабинета је следећа; Добро опремљен кабинет: 
здравствене његе, задовољавајуће опремљени: кабинет информатике, кабинет 
физике, кабинет за економску као и машинску групу предмета. 

Дјелимично су опремљени кабинети: хемије, српског језика, страних 
језика и биологије.  

Школска библиотека посједује 23750 књига. 
Школска радионица за машинску и шумарску струку захтијева додатна 

средства како би одговарала потребним педагошким стандардима .  

Поред редовних дјелатности, редовног школовања ученика, Школа има 
и проширену дјелатност; обавља и образовање одраслих: доквалификације, 
преквалификације и омогућава завршетак започетог школовања у складу са 
Законом. 

У недостатку средстава школа није била у могућности да адаптира 
неопходно у објекту (кров, мокре чворове,  вентилацију и котловницу).  

 

Превоз ученика финансира општина Фоча. 

 

 

 

 

Српска православна богословија 

Светог Петра Дабробосанског  Фоча 

 

 

Богословска школа се налази у насељу Велечево гдје ученици и наставно 
особље имају веома добре услове за рад. Ученицу су смјештени у задовољавајуће 

опремљеном интернату.  

 

 

Укупан број запослених је 36 од тог броја 8 стално запослених наставника, 6 
хонорарних наставника и 22 ван наставно особље. 

 

У 5 разреда  укупан број  ученика је 40. Први разред 10, други разред 4, 

трећи разред 7, четврти разред 7 и пети разред 12 ученика.  
 

Настава је заступљена са врло квалитетним наставним кадром, а то се може 
потврдити и са чињеницом да већина матураната богословије наставља школовање 
на разним високошколским установама. 
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Ученици су смјештени у интернату и под стланим надзором васпитача. 

Кабинети су прилагођени настави.  Практична настава се изводи у цркви 
посвећеној Св. Василију Острошком која се налази у кругу школе. Школа већином 
има  савремене кабинете. 

  

 Ван наставне активности ученика богословије одвијају се у више секција , а 
најпознатије су хор, етно група, рецитаторска секција и часопис „Богословско 
братство“. 

 

Богословска школа са својим културним програмима стални је учесник 
манифестација које организује општина Фоча и друге институције нашег града. 
Ученици школе су укључени у велики број хуманитарних акција.  
 

 

 

 

IV – СТАЊЕ У ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА 

 

 У Фочи постоје следећи факултети: Медицински Факултет и Православни 
Богословски Факултет. 
  

 

 

Медицински Факултет 

 

Медицински Факултет у Фочи је почео са радом 15.10.1993.године  када је 
уписано 160 студената. Од оснивања факултета уписано је више од 4900 студената , 
а дипломирало је 1500. 

Данас на факултету студира више од 1630 студената на четири студијска 
програма.  

У школској 2022/23 години уписано 187 студената (105 медицина, 40 
стоматологија, 20 здравствена њега и 22 спец, едукација и рехабилитација).  
 

Први циклус студија:  

- Медицина - доктор медицине , 

- Стоматологија - доктор стоматологије , 

- Здравствена њега - дипломирани медицинар здравствене његе , 

- Специјална едукација и рехабилитација . 

. 

Други циклус студија : 
- Медицина - магистарска теза, 

- Стоматологија - магистарска теза, 
- Здравствена њега - мастер здравствене његе, 

- Специјална едукација и рехабилитација са два смера - мастер 
логопед и мастер развојних поремећаја. 



7 

 

 

 

 

Трећи циклус студија: 
- Медицина -  докторска дисертација, 
- Стоматологија -  докторска дисертација, 
- Биомедицинске науке - доктор биомедицинских наука. 
 

 

Број бруцоша биће још већи када се дода и 30 студената из ЕУ и Азије, који 
ће студирати на енглеском језику. 
 

На Медицинском факултету укупно је 305 запослених  од чега наставника и 
сарадника 85, допунски рад наставника и сарадника 67, хонорарно ангажовани 
наставници и сарадници 84 и 69 административно и помоћно особље. 
 

Факултет ради и дјелује у својој властитој згради, чија укупна површина 
корисног простора износи око 5000 м2.  

Настава се изводи у кабинетима који су опремљени савременим наставним 
средствима. Сви амфитеатри и учионице су опремљени рачунарима и видео 
пројекторима. Факултет има два амфитеатра, неколико учионица, централну 

истраживачку лабараторију за хистологију, патологију, хемију и биохемију, 
клиничке вјештине, дисекциону анатомску салу, два компјутерска центра са по 11 
рачунара и сталним приступом интернету, предклиничко одјељење, деканат, 
студентску организацију, администрацију и.т.д. Библиотека Медицинског 

Факултета посједује 4700 књига.  
  Наставно научна база Медицинског факултета је и Универзитеска болница 
Фоча, једна од најбољих болница у БиХ. 
Наставу на факултету изводи квалификовано наставно особље из наставних 
предмета за које имају избор у звање. 
 

Битно је напоменути да на Медицинском факултету тренутно 
специјалистички стаж обавља 160 специјализаната из области медицине и 
стоматологије. 
 

Изводе се и завршни грађевински радови ( кабинети, учионице) на новом 
спрату, који ће доста олакшати рад медицинског факултета  
 

Православни богословски факултет 

 

Духовна Академија у Фочи ради од 1993 године. Свети архијерејски Сабор 2004. 

године је донио Одлуку да се Духовна академија преименује у Православни 
Богословски Факултет Св.Василије Острошки. 
Богословски факултет је до школске 2016/17. године био смјештен у адаптираним 
просторијама на Велечеву, када је пресељен у веома квалитено урађену зграду 
предузећа „Маглић“ коју је Влада РС купила  и додјелила Универзитету у 
Источном Сарајеву. 
У новој згради факултета која је смјештена у самом центру града налазе се 
најквалитенији опремљени кабинети рађени по највећим стандардима.  
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Факултет има библиотеку са скоро 22400 наслова. 
 

 

На Православном Богословском Факултету у првом циклусу студира 304 студената 

на основним студијама, а  мастер студира 59 студент ( теологија,  општи смјер).. 
Факултет је у новој 2022/2023. години уписао 35 студента. 
 

У радном односу се налази 39 радника од чега је у наставном процесу 17, 

хонорарно 5, а  ван наставног особља 17. 

 

На Православном богословском факултету у Фочи лиценцирана су два студијска 
програма: 

-Православна теологија -  четверогодишњи студиј,  
-Практични смјер - трогодишњи студиј. 
 

Мастер студије су организоване на студијском програму теологија у оквиру којег 
постоје три модула студија: 

- Библијско - систематски 

- Богословско - историјски 

- Литургичко - катихетски 

 

Елаборат за докторске студије усвојен је од Сената Универзитета и прослеђен је 
Министарству за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо 
друштво на разматрање усвајање и доношење коначне одлуке. 
 

Факултет се бави издавачком дјелатношћу из области богословља и теологије. 
Такође факултет издаје часопис „Годишњак“. 

 

У мају 2022. године у организацији факултета од 27. до 28. маја одржан је Научни 
скуп "Перспективе примијењене теологије у савременом добу", а од 21. до 23. 
октобра 2022. године у сарадњи са Митрополијом дабробосанском СПЦ и 
Филозофском факултетом Универзитета у Сарајеву у Палама ће бити 
одржан научни скуп посвећен Митрополиту дабробосанском Георгију 
Николајевићу (1807-1896 

 

Студенти Богословског факултета  користе  услуге ЈУ Студентски дом , што  им 
свакако олакшава студентски живот.   

      


