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УВОД 

 

 

Ову информацију је припремило Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности у сарадњи са Туристичком организацијом Фоча и ЈУ НП  “ 

Сутјеска“  

Информација се састоји из три дјела који обухватају све сегменте који су 
укључени или се односе на туризам. 

Први дио је израдила и доставила ЈУ Национални Парк „Сутјеска“ и односи 
се на све активности проведене на подручију Парка у току 2022. године. 

Други дио се односи на активности које је провела и садржаје у које је била 
укључена, током 2022. године,  ЈУ „ Туристичка организација Фоча“. 

Трећи дио обухвата значајне активности везане за рафтинг туризам. 
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Активности Туристичке организације општине Фоча на промоцији и 
координацији туризма на подручју  општине Фоча 

 

 

 

У овом извјештају  наведене су реализоване активности Туристичке организације 
закључно са 01.11.2022. године, а обухватају промоцију туризма на подручју општине 
Фоча као и координацију промотивних активности свих туристичких привредника, које 
представљају један од основних задатака Јавне установе. 

Израда промотивно-пропагандног материјала, он-лајн промоција и медијско 
представљање 

ЈУ Туристичка организација општине Фоча је у току 2022. године у више наврата 
израђивала и постављала промотивне билборде на улазу у град. Овогодишњи мотиви били 
су везани за промоцију манифестација, рафтинга Таром и Дрином, понуду НПС, 
промоцију „ИРФ Свјетског првенства у рафтингу Бања Лука-Фоча 2022“... 

Значајне промотивне активности остварене су кроз информације, обавјештења и 
фотографије путем сајта Туристичке организације, друштвених мрежа, као и кроз 
извјештаје штампаних и електронских медија. 

На Алтернативној телевизији из Бања Луке емитован је промотивни филм Туристичке 
организације општине Фоча у најгледанијим терминима, као и бројне промотивне емисије 
током године. На РТВИС такоће је емитован промо филм Туристичке организације у 
најгледнијим терминима и снимљене су промотивне емисије. 

Представници више медијских и продукцијских кућа организовали су снимање неколико 
промотивних емисија од којих издвајамо емисије у продукцији Балкан Трип ТВ, БХТВ, 
РТРС, РТС, РТ Војводина, РТ Крагујевац, РСГ Сарајево, БН ТВ, „REC Production“ 

(емисија Стилиграм), ТВ Прва, РТЦГ ( изјава за радио и телевизију и часопис „Дан“),“ 

Глас Српске“, „Пљеваљске новине“...     

 У туристичком магазину „ТУ Магазин“ објављен је текст под називом „Уживај у магији 
Фоче“ уз богат избор фотографија са најатрактивнијим локацијама  и текст у коме су 
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представљене бројне туристичке атракције Фоче које привлаче туристе из цијелог свијета, 
посебно љубитеље авантуре и адреналинског доживљаја. 

Промотивне активности реализоване су и путем интерактивног излога који се налази у 
Улици краља Петра у склопу инфо центра ТО Фоча. 

 

Овогодишња кампања под слоганом „Упознај Фочу“ покренута је емитовањем 
промотивног филма ,,Доживи Фочу са емоцијом“. Аутор  видеа је позната маркетиншка 
агенција „Маниа“ из Бања Луке“. Онлајн кампању чине и 14  кратких видеа који су 
интегрални дио видео материјала. Сам видео је динамичан, модеран и одабиром ове 
верзије промо филма смо изашли из „зоне комфора“ радећи нешто другачије и 
иновативно. Промо филм као и форме кратких видеа  емитовани су на свим дешавањима 
током године.  Кампања „ Упознај Фочу“ настављена је кроз организацију многобројних 
манифестација, учешћем на сајмовима и догађајима, медијским представљањима као и 
путем друштвених мрежа.  

Пратећи савремене трендове у оглашавању и промоцији, ТО Фоча прилагођавала је путем 
ГО-БО пројектора тематске промотивне слајдове на најзначајнијим дешавањима у нашој 
Општини. 

Учешће на сајмовима, презентацијама и пројектима 

Туристичка организација општине Фоча учествовала је на „Сајму завичаја“ у Новом Саду 
који је окупио више од сто излагача. Том приликом представљена је комплетна 
туристичка понуда наше општине кроз брошуре,  гастро специјалитете карактеристичне за 
наш крај и кроз медијске наступе. 

Туристичка организација заједно са Националним парком Сутјеска представила је 
туристичку понуду на 43. Међународном сајму туризма у Београду. Наступ туристичких 
организација из Српске на највећој туристичкој манифестацији у региону организовало је 
Представништво Републике Српске у Србији у сарадњи са Туристичком организацијом 
Републике Српске. По свим критеријумима – значају, обиму и квалитету Сајам туризма у 
Београду је једна од најуспјешнијих манифестација у земљи и региону. На сајму је 
учествовало 350 учесника из 25 земаља широм свијета ( Србија, Црна Гора, Хрватска, 
Словенија, Грчка, Турска, Тунис, Египат, Словачка...). Сајам туризма у Београду под 
слоганом „Између планина и мора“  веома је  медијски испраћен учешћем многобројних 
медијских кућа, блогера, инфлуенсера... 

У оквиру 2. Међународног сајма туризма „Бања Лука 2022“ на штанду Туристичке 
организације Републике Српске, Туристичка организација  општине Фоча и Национални 
парк Сутјеска заједно су промовисали разноврсну туристичку понуду општине Фоча. 
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Сајам туризма у Бања Луци протекао је у знаку опоравка и обнове туристичког сектора, а 
посебан акценат је стављен на понуду авантуристичког туризма Српске -рафтинг, 
планинарење, параглајдинг, националне паркове, еко-етно понуде, љетну понуду планина, 
туристичка дешавања и манифестације. Сајам је окупио преко 70 излагача, а посјетиоци су 
могли да се увјере у богату туристичку понуду излагача из Црне Горе, Србије, Турске, 
Хрватске... 

Туристичка организација општине Фоча учествовала је на „Сајму домаћих производа-

Рудо 2022“. Сајам промовише и чува од заборава старе занате, рукотворине и вриједности 
које се традиционално његују комбинујући се са модерним начином пословања. Поред 
продајно-изложбеног дијела на којем су излагачи представили своје производе и услуге, 
организатори су припремили едукативни, културно-умјетнички и забавни садржај за 
излагаче и посјетиоце сајма.  

Представници Општине Фоча и Туристичке организације учествовали су на бројним 
дешавањима поводом обиљежавања Дана града Крагујевца. Свечана сједница Скупштине 
града Крагујевца, Ђурђевдански  карневал, Ретроспективна изложба архивске грађе рок 
групе „Смак“, концерт поменуте групе, само су дио програма и организације  градских 
свечаности. Била је то прилика да се учврсти досадашња успјешна сарадња са 
представницима града Крагујевца, као и да се договоре даљи правци размјене међусобних 
искустава и заједничких активности.  

Туристичка организација општине Фоча учествовала је на регионалној манифестацији 
„Златне руке Подриња“ која је одржана у Вишеграду у Андрићграду. На овом догађају  
представљени су и промовисани традиционални занати, рукотворине и домаћи производи, 
а дистрибуиран је и промотивни материјал. Учешћем на оваквим манифестацијама истиче 
се важност традиције и очувања  националног идентитета јер поштовањем традиције чува 
се култура и обичаји свог народа. 

Туристичка организација је присуствовала на Гала вечери у Херцег Новом гдје је 
представљен нови слоган Туристичке организације Херцег Нови и најављени догађаји за 
наступајућу сезону. Била је то прилика да се размијене искуства са колегама о правцима 
развоја и унапређења будуће сарадње. 

Туристичка организација се одазвала на конференцију „Туризам обогаћује: Туризам 
развојна шанса Републике Српске“ која је одржана у Бања Луци у Банском двору. 
Конференцију је организовала Унија удружења послодаваца Републике Српске у сарадњи 
са Министарством трговине и туризма у Влади Републике Српске уз подршку УСАИД 
Пројекта за развој одрживог туризма у БиХ. Кроз панел дискусије су размотрени 
стратешки правци развоја туризма и утицај туризма на економски развој Републике 
Српске, развој туристичких производа и људских потенцијала у туризму, те презентовани 
примјери добре праксе у туризму Републике Српске. 
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Туристичка организација учествовала је и на Регионалној конференцији „Сарадња 
институција, јавног и приватног сектора и Невладиних организација“. Конференција је 
одржана на Палама на Економском факултету, а специјални гост је био Министар 
просвјете, науке и технолошког развоја Србије Бранко Ружић. 

Италијанска невладина организација ЦИСП кроз пројектне активности „Nature Bosnia“ у 
сарадњи са агенцијом Агенда 21 наставља радити на „Мапи заједнице“ подручја НПС , и 

том приликом Туристичка организација је учествовала у  радионици  на Тјентишту. 

Туристичка организација представила се на „Петровданском базару“ у Калиновику, 
манифестацији изложбено-продајног карактера, на којој су  учествовали произвођачи 
ручних, занатских, умјетничких радова и пољопривредних производа. 

У оквиру промоције домаће производње коју у оквиру пројекта „Наше је боље“ и у склопу 
шире манифестације - Крсне славе града Требиња традиционално организују Привредна 
комора Републике Српске и Подручна привредна комора Требиње Туристичка 
организација општине Фоча  је представила производе карактеристичне за наше подручје 
и кроз промо материјал и изјаве за медије представила нашу Општину на најбољи могући 
начин. 

 Јубиларна манифестација „Дани Српске у Србији“, десета по реду ове године је 
организована у више градова у Србији. Идеја је да се Србији и њеним грађанима на увијек 
нов и јединствен начин представи Република Српска и њени потенцијали. Свечаном 
отварању манифестације у Народном позоришту у Београду присуствовала је Туристичка 
организација општине Фоча, као и највиши представници Србије и Српске. Пригодном 
бесједом манифестацију је отворио предсједник Владе Републике Српске Радован 
Вишковић. Промоција туризма Републике Српске у Београду је презентована на штанду  
постављеном у Кнез Михаиловој улици, гдје је представљена и туристичка понуда 
општине Фоча. 

Туристичка организација је учествовала на обиљежавању Свјетског дана туризма, који је 
ове године уприличен у Бијељини уз пригодан програм. Овогодишња тема Свјетске 
туристичке организације била је  „Поново размишљамо о туризму“. 

У  Бијељини је исти дан одржана 20. редовна сједница Координационог одбора ТОРС-а. 

Туристичка организација учествовала је и на 19. сједници Координационог одбора 
Туристичке организације Републике Српске, која је одржана у Добоју. 

Присуствовали смо на завршној конференцији пројекта „ТУРИЗАМ, АДРЕНАЛИН, 
РАФТИНГ, АВАНТУРА“ (Т.А.Р.А.), гдје су представљене реализоване активности и 
остварени резултати. Циљ пројекта је развој и промовисање прекограничног простора 
Општине Фоча и Плужине, као јединствене туристичке дестинације за активни туризам. 
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Учествовали смо у тематској радионици у склопу пројекта АДРИЛИНК у организацији 
Националног парка Сутјеска. Тема радионице је била „Валоризација и промоција 
природног и културног пејзажа Националног парка Сутјеска“. Као учесници радионице 
развијали смо нови модел управљања одрживог туризма усмјереног на смањење 
сезоналности туризма кроз валоризацију природних и културних пејзажа као заједничких 
добара која се могу посјетити током цијеле године. 

Након што је Музеј Старе Херцеговине организовао изложбу тифлотехничких помагала и 
промоцију аудио водича и флајера на Брајевом писму, у оквиру пројекта „Додир 
прошлости-инклузија у музеју“ Туристичка организација је такође дала подршку 
Удружењу слабовидних, омогућивши кроз туристичке брошуре на Брајевом писму да 
туристичке информације буду доступне и овој категорији посјетилаца. У просторијама 
Туристичке организације уручено је предсједници Међуопштинске организације слијепих 
и слабовидних лица Дари Ђајић 50 примјерака интегрисане туристичке брошуре Општине 
Фоча на Брајевом писму. 

На захтјев невладине организације Асоцијација средњошколаца у Босни и Херцеговини, 
ЈУ Туристичка организација општине Фоча донијела је одлуку о учешћу у пројекту 
Асоцијације средњошколаца у БиХ под називом „Социјални дан“. Циљ пројекта је да 
ученици на један дан мјењају своје школске клупе за неко радно мјесто, те стичу искуство 
и појам о томе шта би вољели да раде након школовања. У Туристичкој организацији 
ученик другог разреда Медицинске школе упознао се са нашим радом.  

Учешће у изради и имплементацији пројеката 

 

Туристичка организација је на Јавни конкурс за финансирање пројеката у области туризма 
и угоститељства у 2022. години које је расписало Министарство трговине и туризма, 
аплицирала пројекат „Унапређење промоције туристичке понуде општине Фоча, кроз 
набавку савремене електронске опреме“. Пратећи трендове у туризму циљ нам је био да 
кроз овај пројекат, инсталирамо ЛЕД билборд путем кога ћемо током цијеле године 
промовисати туристичку понуду општине Фоча на мјесту које се налази на изузетно 
видљивој локацији, на раскрсници код Јужног моста слободе, на путном правцу који је 
веома фреквентан током 24 часа. Лед билборд пружа и одличну видљивост , јер има 
сопствену расвјету која омогућава видљивост садржаја у било ком дијелу дана, као и у 
условима различитих временских прилика.  

Посјета група и појединаца 

У нашој општини је снимљена хуманитарна емисија „ Радна акција са Тамаром“. 

Туристичка организација је омогућила екипи да сниме и обиђу све најатрактивније 
локације наше општине. Поред рада на градилишту снимљени су и прилози о 
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Медицинском и Богословском факултету. Екипа је снимала и Пјешчане пирамиде, 
Рафтинг (били су и учесници наше манифестације „Кајак кану Дрина фест“), Национални 
парк Сутјеска ( Спомен комплекс, Музеј, Видиковац, Пријевор, планину Зеленгора).. 
Поводом снимања емисије, на позив ауторке присуствовали смо усељењу одабране 
породице у реновирану кућу гдје смо уручили пригодне поклоне екипи, као и породици.  
Емисија „Радна акција са Тамаром“ ће се емитовати на ТВ Прва. 

ТО је угостила екипу БХТ1 и омогућила им да ураде репортажу Националног парка 
Сутјеска која је емитована у емисији „Јутро за све“. 

Више медијских кућа које су биле дио Свјетског првенства у рафтингу угостили смо у 
Рафтинг центру Бастаси. 

Организовали смо и омогућили снимање три емисије у продукцији Балкан Трип ТВ о 
занимљивим туристичким локацијама Општине Фоча. Прилози за серијал „Лепше од 
Париза“ снимани су на Златном Бору, Ергели Веленићи и домаћинству Ковачевић на 
Врбници. 

Били смо дио организације снимања терена од стране  Центра за кинематографију 
Републике Српске са циљем снимања за брошуре филмских локација.  

Туристичка организација је и ове године организовала дочек и омогућила камп простор, 
храну и забаву у Националном парку Сутјеска на Тјентишту, учесницима ЕУРОП РАИД. 
Фоча је незаобилазна успутна станица Француским авантуристима у оквиру пројекта 
„ЕУРОП РАИД“ који путују Европом и за 22 дана пређу 8000 км и за то вријеме обиђу 20 
земаља. На свом путовању возе своју „националну класу“ аутомобил Пежо 205. 

У току 2022. године настављене су активности Туристичке организације општине Фоча на 
регистрацији и категоризацији објеката за смјештај. Законским прописима омогућено је 
физичким лицима да пружају угоститељске услуге смјештаја хране и пића у кућама за 
одмор, апартманима и собама за изнајмљивање, уколико закључе уговор са Туристичком 
организацијом, Туристичком агенцијом или другим правним лицима које обавља 
угоститељску или туристичку дјелатност као претежну дјелатност. У оквиру ове 
активности повећан је број пружалаца угоститељских услуга који су као физичка лица 
закључили Уговор о посредовању и пружању услуга са Туристичком организацијом. 

Организација манифестација 

У оквиру манифестације „Зима у Фочи“ Туристичка организација је учествовала у 
организацији неколико активности. Након што је на Градском тргу инсталисано 
клизалиште са продајно изложбеним објектима, Туристичка организација је декорисала 
кућице, организовала продају сувенира, новогодишњег накита и рукотворина и 
обезбједила продавцима логистичку подршку. За дочек Православне Нове године 
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Туристичка организација је за наше најмлађе суграђане ангажовала аниматора, који је 
употпунио и дочарао слављеничку атмосферу, малишанима су подијељени и пригодни 
поклони, а у самој празничној вечери обезбјеђено је и прикладно послужење за присутне 
на Градском тргу. Манифестација „Зима у Фочи“ почела је Мини сајмом креативаца који 
је Туристичка организација организовала средином децембра мјесеца претходне године. 

У сусрет Васкршњим празницима, у склопу Мајских свечаности на Тргу краља Петра и у  
мјесецу априлу у Фочи одржан је „Мини сајам креативаца“ који је трајао четири дана. На 
11 штандова,  ручно израђене украсне предмете изложили су фочански креативци, међу 
којима су били Удружење „Трачак наде“ и ОШ „Веселин Маслеша“. 

Туристичка организација  у сарадњи са Националним парком Сутјеска  организовала је 
„Дан спорта“ . Више од сто спортиста у Долини хероја на Тјентишту  је уживало у игри и 
дружењу. Била је то прилика и да се омладинци упознају са изузетним природним и 
културно-историјским вриједностима најстаријег националног парка у БиХ.  

У оквиру Мајских свечаности Туристичка организација  је у сарадњи са Центром за 
културу и информисање у Храму Светог Саве са благословом Митрополита 
дабробосанског Господина Хризостома организовала концерт Камерног хора из Источног 
Сарајева. 

Туристичка организација учествовала је у обиљежавању Дана биодиверзитета у 
Националном парку Сутјеска. Циљ догађаја је промовисати богати биодиверзитет НПС са 
нагласком на агро-биодиверзитет, као и повећати сарадњу свих субјеката укључених у 
пројекат и повећати мотивацију да заједничким радом допринесемо унапређењу 
туристичке понуде НПС.  Догађај се организује у оквиру пројекта АИД 012003-Натур 
Босниа Херцеговина: заштићена подручја и одрживи развој у Босни и Херцеговини кога 
финансира Италијанска Агенција за развојну сарадњу ( AGENZIA ITALIANA PER LA 
COOPERAZIONE ALLO SVILOPPOAICS ). 

Посебан допринос Туристичка организација је дала организацији „ИРФ СВЈЕТСКО 
ПРВЕНСТВО У РАФТИНГУ БАЊА ЛУКА-ФОЧА  2022“ 

У Бања Луци је организована свечана церемонија отварања Свјетског првенства у 
рафтингу, док је свечана церемонија затварања одржана у Фочи гдје су и додјељене главне 
награде. На Свјетском првенству у рафтингу је учествовао  61 тим из 22 државе. Трке на 
Врбасу су биле у дисциплинама спринт, „Н2Н“ и слалом, а на ријеци Тари одржано је 
такмичење у дисциплини спуст. Такмичари су дочекани у Фочи на Тргу краља Петра.  Уз 
топлу добродошлицу  и обраћање начелника Општине Фоча и директора Туристичке 
организације, такмичари су испраћени до кампова гдје су смјештени (17 Рафтинг кампова  
су били спонзори и домаћини учесницима Свјетског првенства). Туристичка организација 
је учествовала и испратила сва догађања током такмичења. Посјетили смо све кампове на 
којима су такмичари смјештени, пружили помоћ и логистичку подршку, угостили велики 
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број медијских кућа, дизајнирали, штампали и постављали промотивно-пропагандни 
материјал, уручили награде, продужили радно вријеме Инфо центра. 

Туристичка организација у сарадњи са ОК Маглић  организовала је  „Турнир у мини 
одбојци“. На Тргу краља Петра велики број екипа, различитих узраста такмичили су се 
развијајући колективни спортски дух остварујући наш циљ да подстакнемо дјецу да се у 
што већем броју баве физичком активношћу. 

У протеклој туристичкој сезони организован је први  “Кајак кану Дрина фест“ на 
почетном току ријеке Дрине, од Рафтинг кампа Бастаси до Аква парка Ушће. Циљ 
манифестације је промоција новог туристичког производа, кајакинга и кануинга, 
промоција ријеке Дрине, као и промоција природних љепота дуж комплетног тока ријеке  
до самог центра града.  Један од циљева је и подршка идеји младих да организују клуб и 
да се баве овом спортском дисциплином. 

Љето у Фочи обогатила је манифестација „Такмичење у пливању“ у организацији 
Туристичке организације. Основни циљ је промоција Аква парка Ушће и афирмација 
спортских активности. Око 80 учесника окушало је спортску срећу у различитим 
категоријама. За најуспјешније такмичаре обезбјеђене су дипломе и пригодне награде. 

Поводом 30 година постојања Радио телевизије Републике Српске овај Јавни сервис 
симболично је реализовао 30 емисија из општина и градова Српске,  Брчко Дистрикта, те 
Новог Сада и Београда. Караван РТРС је гостовао у нашој општини и у емисији 
представио језгро локалне заједнице, туризам, културно-историјске знаменитости, 
васпитно - образовне установе, културно – умјетничка друштва, људе са необичним 
занимањима, спортисте, удружења (ловце и риболовце) и све оно што је специфично и 
вриједно у нашој општини. Туристичка организација је била дио Организационог одбора и 
активно учествовала у свим сегментима овог догађаја. 

Гастро фест је манифестација коју смо организовали у склопу гостовања Каравана РТРС. 
Циљ манифестације је промоција гастро културе као једног од важних сегмената 
комплетне туристичке понуде наше Општине. На овој смотри представили су се 
угоститељи, пекари, разна удружења попут планинарског, риболовачког, ловачког, 
Удружење пчелара, сеоска домаћинства, рафтинг кампови, као и појединци који се баве 
производњом оригиналних производа карактеристичних за овај крај. 

ЈУ Туристичка организација  општине Фоча је прије и током трајања ОК феста на 
Тјентишту, вршила промоцију самог догађаја, који је од велике важности за укупну 
туристичку промоцију Фоче. Ове године је Туристичка организација дала велики 
допринос самој организацији догађаја кроз повезивање гостију и пружаоца услуге 
смјештаја на територији цијеле општине. У оквиру манифестације ОК фест дистрибуирали 
смо промотивни материјал путем Инфо центра и промовисали туристичку понуду Фоче 
кроз емитовање промо филма на „мејн стејџу“. У припреми и реализацији фестивала 
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учествовао је координатор испред Туристичке организације , који активно сарађује са 
организатором током цијеле године. 

Током реализације пројекта „Дринска авантура“ Туристичка организација је промовисала 
манифестацију кроз гостовање на радио и ТВ емисијама и пружила потребну логистичку 
подршку. 

„Football Friends“ је 16. пут организован у нашем граду и Туристичка организација је 
активно учествовала у реализацији овог догађаја . 

 

Традиционалну манифестацију „Дани боровнице“  организовали смо и ове године на двије 
локације. Првог дана уз богат културно-умјетнички програм ( КУД Бечеј, КУД Краљево ) 
у Фочи на Тргу краља Петра многобројни посјетиоци имали су прилику дегустирати 
производе од боровнице, а с обзиром да је манифестација имала и продајни карактер 
бројним туристима је омогућена и куповина свјеже боровнице и производа од боровнице. 
Други дан манифестације „Дани боровница“ организован је у Требињу уз подршку 
Туристичке организације Требиње. 

 

 

Туристичка организација и Удружење Фоча ТУР организовали су бициклистичку 
манифестацију „Бајк авантура“ . Са Трга краља Петра кренуло је око 50 учесника који су 
возили три етапе: Фоча-Бастаси; Косман Поље-Тјентиште и Тјентиште-Фоча. Након прве 
етапе организован је прелет преко зип лајна  на ушћу Сутјеске у Дрину. За све учеснике 
„Бајк авантуре“ организовано је дружење и ручак на Тјентишту. 

 

Туристичка организација је у дворишту објекта ЛУ“Бакић“, популарној Беговој кући 
организовала манифестацију „Три котлића“. С обзиром да су припремана јела, која 
традиционално у оквиру својих активности спремају ловачко, риболовачко и планинарско 
удружење, један од циљева манифестације је и промоција природних љепота, односно 
планина, ријека и шума, уз представљање гастро културе фочанског краја 
карактеристичног за ловни, риболовни туризам и планинарење.  

 

Један од циљева је и да се на крају туристичке сезоне окупе планинари, риболовци, ловци 
и сви љубитељи природе, како би уз дегустацију јела из котлића (планинарски пасуљ, 
ловачки гулаш и риболовачка чорба) разговарали о унапређењу туристичке понуде наше 
Општине у протеклој сезони и плановима за наредну. 
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Остале активности 

Након донесене одлуке Владе Републике Српске ( на 185. Сједници одржаној дана 
01.09.2022. години донијела одлуку о преносу власништва на моторном возилу, број 04/1-

012-2-3242/22, „Службени гласник Републике Српске“ број 90/22 ) Туристичкој 
организацији је уручено моторно возило које ће Јавној установи знатно олакшати 
мобилност, а самим тим и квалитетнији рад у обављању промотивних и других 
активности. Возило је донација Министарства енергетике и рударства РС, а директору ТО 
кључеве возила предао је министар Петар Ђокић. 

 

Туристичка организација је током године организовала излете „Упознај Фочу“ намијењен 
за циљну групу – студенти. Поред студената из региона, учествовали су и страни студенти 
који нису крили одушевљење природним љепотама наше Општине.  

Омогућили смо им обилазак природног феномена Пјешчане пирамиде, као и водопада 
Отеша који се налази у непосредној близини, а у склопу Националног парка Сутјеска 
обишли су Спомен комплекс, видиковце на Пријевору и многе друге природне љепоте 
овог подручја. 

 

С обзиром да је програмом рада Туристичке организације планирана припрема и штампа 
нове брошуре, у сврху њеног што квалитетнијег садржаја, ангажован је фотограф за 
израду фотографија најатрактивнијих  туристичких дестинација, локација, објеката, 
мотива и активности потребних за израду брошуре. Фотографије ће бити кориштене и за 
остали штампани промо материјал, као и у друге промотивне сврхе. 

Туристичка оганизација учествовала је на обуци за заједничко писање пројеката, градова 
Дринске регије, коју је организовала канцеларија ОСЦЕ-а. Предавање је одржано у 
Горажду и трајало је три дана. 

 

Екипа Спортско-рекреативног рафтинг центра Тара сваке године организује акцију 
чишћења ријеке Таре.  Под слоганом „Кога волиш-тога и чуваш“ ове године смо били дио 
волонтерске екипе и дали свој допринос чишћењу ријеке Таре од посљедица немарног 
понашања појединаца, а том приликом ТО је израдила и кратки промо видео овог 
догађаја.  

 



12 

 

 

 

 

АКТИВНОСТИ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА  „СУТЈЕСКА“ ТЈЕНТИШТЕ У 
ОБЛАСТИ ПРОМОЦИЈЕ И РАЗВОЈА ТУРИЗМА 

 

 

 ЈУ Национални парк „Сутјеска“ кроз очување природног и културно-историјског 
насљеђа врши промоцију и управљање туристичким и рекреативним потенцијалима и 
доприноси локалном и регионалном развоју. Сектор за развој Националног парка је један 
од његова четири сектора. Основни циљ у пословању сектора је  развој и унапријеђење 
постојећих природних и створених вриједности, као и укупне пејзажне, геолошке и 
биолошке разноврсности, културно-историјског насљеђа, те њихова популаризација и 
презентација. 

 Поред припреме и реализације развојних пројеката, сектор се бави пословима 
продаје туристичких аранжмана, резервација и других послова у вези уговарања боравка 
гостију у Парку, потом маркетинга који подразумјева редовно вођење веб странице и 
страница на друштвеним мрежама које су у власништву Парка, сарадњу са медијима, 
сарадњу са институцијама и организацијама у земљи и иностраству које се баве истом или 
сличном дјелатношћу, припремом и релаизацијом свих манифестација које се организују у 
Парку, те водичким планинарским и историјским рутама у оквиру Парка. Директно и 
индиректно остварује добит Парку.  

У складу са предвиђеним активностима у Плану управљања ЈУНПС (2014-2029), израђен 
је годишњи Програм заштите и пословања Националног парка „Сутјеска“ за 2019. годину, 
те је исти усвојен од стране надлежних институција и у складу са планираном динамиком 
и спровођен. 

Детаљан преглед реализованих активности у наставку је дат по мјесецима и у складу је са 
дефинисаним циљевима из Плана управљања 2014-2029 које се односе на испуњење 
стратешких циљева од којих ће се у овој информацији базирати на : 

 - Заштити природног и култуно историјског наслијеђа НП Сутјеска, 

 - Одрживом кориштењу природних ресурса, 

 - Развијен туризам и рекреација у Парку, 
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 Оснивање Центра за виртуелну стварност у Перућици: У оквиру пројекта 
„Иновативне технологије за побољшану заштиту- Виртуелна стварност у Перућици“ који 
се финансира из средстава ЕУ и ГИЗ-а и пројекта ЕУ4БИЗНИС (приоритетна област 
УНЕСКО локације) 21.12.2021. године свечано је отворен Центар за виртуелну стварност 
у Перућици (дио објекта Омладински центар), док је тренутно у току набавка додатне ВР 
и друге ИТ опреме за функционалније управљање ВРЦ-ом.  

 Промоција традиционалних знања кроз одрживу употребу природних ресурса 
(љековите, јестиве дивље биљке, гљиве и животиње): 

 У септембру 2022. године извршена је сертификација органиских производа 
(кромпис и пасуљ) које је произвео НПС. Започети процес сертификације се наставља 
како би и други природни ресурси попут љековитог и ароматичног биља, чајеви, 
боровнице, сријемуш и др. добили ознаку о географском поријеклу и органском 
производу. 

 Промоција традиционалних знања и културних компаративних предности кроз израду 
различитих публикација, које су у непосредној вези са укупном промоцијом НП Сутјеска: 

 У оквиру својих редовних активности НП Сутјеска вршио је припрему и штампање 
промотивног материјала. 

Организација едукативних и мотивацијских садржаја за посјетиоце 

Едукативни и мотивацијски садржаји које је парк нудо посјетиоцима су сљедећи: 

-  обилазак терена (значајни локалитети, спомен комплекс, едукативна стаза, инфо-

центар,спортски терени,отворено купалиште....) 

-  Обука сналажење у природи ( орјентација у природи...) 

-  Едукација ( презентације, предавање...) 

-  Креативни рад ( игре, радионице, дружења...). 

 

 Рад Музеја Битке на Сутјесци: 
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Музеј битке на Сутјесци, у 2022. години, почео је са радом 1. маја. Закључно са 31. 
октобром остварен је укупан број посјета: 6149. Број продатих улазница на лицу мјеста 
износи: 2085, број посјетилаца преко организованих посјета (екскурзија, излета...) износи: 
2219, а 1845 гостију из смјештајних капацитета Националног парка „Сутјеска“ посјетило 
је Музеј у временском периоду од шест мјесеци. 

Упоређујући са претходним годинама остварен је већи број продатих улазница на лицу 
мјеста за 495 (23.74% у односу на 2021.годину); односно 597 (28,63% у односу на 
2020.годину). (Урачунате продате улазнице од јануара до децембра за 2021. и 2020. 
годину, а од маја до октобра за 2022. годину). 

Примјећена је одлична сарадња са локалном заједницом, те смо забиљежили већи број 
посјета кроз сарадњу са Туристичком организацијом Фоча и Медицинским факултетом 
Фоча. У овој години, посјетили су нас ученици из  Костајнице, Зворника, Чајнича, 
Војковића, Дервенте, Сокоца, Бања Луке, Лакташа, Источног Сарајева те студенти са 
Шумарског факултета Сарајево. Такође, Музеј су посјетила и дјеца из Србије: из Новог 
Сада, Београда и Лазаревца. Сарадња је остварена са више туристичких агенција, међу 
њима издвајамо: ЈАЊИЋ ТОУРС, КОМПАС ТОУРС, ГЛОБУС ТРАВЕЛ, ОРИОН, 
МОДЕНА. Излете, у оквиру којих је посјећен Меморијални комплекс битке на Сутјесци, 
организовале су и политичке партије СНСД и Демос.  

Телевизијска кућа Н1, снимила је репортажу о НП „Сутјеска“ у којој је већим дијелом 
приказан Музеј и Спомен кућа уз интерпретацију кустоса. 

 У сектору презентације, имамо одговарајуће профилe за активности којима се овај 
сектор највише бави а то је израда пројектних приједлога за развој Парка као и њихова 
реализација. Током године представници Сектора су, између осталих, учествовали на 
следећим тренинзима:  

1. “ИНХЕРИТ – одрживе туристичке стратегије у заштити и валоризацији природне 
баштине медитеранске обале и приобаља”; 

2. „Стварање привлачног туристичког садржаја кроз Сторителинг с Алеџом Цревером!” 

3. Откривање тајни одрживог, друштвено-одговорног и искуственог туризма с Интрепид 
Травел – Сарајево; 

4. „Мапа заједнице“ пројекта Натур Босниа ЦИСП; 

5. „Валоризација и промоција природног и кулутрног пејзажа Националног парк 
Сутјеска“; 

6. „Развој и комуникација јединственог бренда“ УСАИД; 

7. „Туризам развојна шанса БиХ „ у Бања Луци; 
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8. Едукација у програму „ВИМОМА“ (Visitor monitoring and menagment) (Вишеградски 
фонд) у Кракову (Пољска); 

9. Почетна радионица пројекта „Одрживост заштићених подручја у БиХ“; 

10. Едукација у програму „ВИМОМА“ (Вишеградски фонд) у Брну (Чешка република); 

11. Управљање пројектним циклусом- транснационални програми, Теслић, ДЕИ; 

12. Процјена стања природе и управљање прир.ресурсима; 

13. Дани управљача заштићених подручја и др. 

 

  Заједничко планирање активности са локалним организацијама у окружењу: 

 Сарадња са рафтер центром, школама,  планинарима, еколошким друштвом, 
омладинским организацијама, туристичком организацијом, и др. 

Са поменутим организацијама  имали смо заједничке промотивне активности, иступали 
смо на сајмовима са заједничком понудом и презентацијом. Обељежавали смо еколошке 
датуме – као и претходних година спроводиле су се активности на подизању еколошке 
свјести и организовању различитих манифестација поводом значајних еколошких датума 
(едукативне радионице, акције чишћења, изложбе, трибине, и сл.) како са дјецом из 
локалних основних и средњих школа тако и са ученицима из других градова, извиђачима 
и спортским клубовима. 

 

- 21. март обиљежавање „Дана шума“. 

- 22. март „Свјетски дан вода“. 

- 22. април „Дан планете Земље“. 

- 21. мај „Свјетски дан културне разноликости за дијалог и развој“ УНЕСКО. 

- 22. мај „Свјетски дан билошке разноликости“. 

- 24. мај „Дан ЕУРОПАРКА“ 

- 5.  јун „Међународни дан заштите животне средине“. 

- 13. јун „Дан Битке на Сутјесци“. 

- 28. јун „Видовдански успон на Маглић“ 
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- 30-2. Јул „ОК Фест“ 

- 04.октобар, Дан заштите животиња 

- август „Дан боровница“ 

- август АУТО-МОТО РЕЛИ 

- август- Бициклистичка тура  

- агуст- Трекинг лига  

 

 Сарадња са локалним организацијама одвијала се кроз све већу заступљеност локалне 
заједнице и заинтересованих субјеката за развојне и одрживе пројекте. 

Са организацијом ЦИСП (Натуре Босниа) организован догађај „Агробиодиверзитет и 
укуси Националног парка Сутјеска“. 

 Укључивање активности локалних организација у обједињену туристичку понуду: 

 Подручје парка је изузетно атрактивно за различите манифестације авантуристичког 
карактера. Овакве манифестације имају локални али и међународни карактер и привлаче 
значајан број учесника те несумњиво доносе промоцији подручја те их треба подржати. 
Подршка парка је углавном логистичка - обезбеђивање смјештаја, помоћ у обиласку 
терена, промоција манифестације и слично. 

 

 Апликација на пројекат „Најљепша села БиХ“ у сарадњи са општином Фоча 

Пројекат Најљепша села БиХ  реализује се кроз програм УСАИД Туризам и за циљ има 
промоцију села са туристичким потенцијалом. НПС је заједно са општином Фоча 
кандидовао село Врбница које се налази у близини НПС. Пројекат није класичан, те се не 
конкурише за грант средства, већ је циљ бити дио програма – кроз који се касније долази 
до мини грантова и програма помоћи и промоције. За потребе апликације попуњена 
апликација (формални подниосилац пријаве Начелник општине Фоча) и снимљен видео о 
селу Врбница. 

 

  ПЛАН: Изградња Планинарског дома на Пријевору 

Развој туризма и све већи број посјетилаца су разлог унапријеђења инфраструктуре, у 
циљу развоја парка и пружања бољих услуга посјетиоцима. Планинарски дом на 
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Пријевору је планиран да буде објекат трајног карактера, чврсте градње, спратности П + 
Пк. Намјена објекта стамбено-услужног карактера. Италијанска организација CISP са 
сједиштем у Сарајеву је у 2020. понудила партнерство ЈУНПС-у те у складу са потребама 
у захтјевима Парка предао приједлог пројекта Bosnia Natura италијанској развојној 
агенцији (AICS) која би била донатор средстава. Пројектом је предвиђена изградња 
Планинарског дома на Пријевору чија је пројектована вриједност цца 280.000,00КМ, 
међутим због енормног раста цијена грађевинског материјала и услуга из ове области 
одлучено је да се умјесто изградње новог објекта на Пријевору изврши реконструкција и 
санација објекта „Језеро“ (Бар). 

У складу са планираном динамиком радови на изградњи објекта на Пријевору су били 
планирани током 2022. године, али с обзиром на измјену, приступило се добијању свих 
потребних сагласности и дозвола, те изради предмјера и прадрачуна за санацију објекта 
„Језеро“, што је значајно успорило процес. ЦИСП, односно имплементатор пројекта је 
опремио једну канцеларију у Управној згради ЈУНПС-а, те запослио пројектно особље на 
провођењу пројекта.   

 

  Апликација на пројекат ГЕД (Зелена агенда – пројекат Енергетске ефикасности 
хотела Младост): 

Назив пројекта: Смањење сезоналности у објектима НП Сутјеска Енергетска ефикасности 
хотела Младост 

Циљ: Уређење фасаде и система гријања у хотелу Младост 

Износ: тражени износ од донатора 38.000 КМ 

СТАТУС: У обради, резултати конкурса до краја године 

 

  Апликација на програм Чешке развојне агенције – Енергетска независност 
планинских кућица на Пријевору: 

Циљ: Заштита и обезбјеђивање воде за планинске куће на Пријевору -Protection and 

arrangment of the water source 

Износ: 27 090 KM 

Статус: резултати се очекују до краја Јануара 2023 године. 
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  Апликација на грант Министарства трговине и туризма Владе РС (Уређење 
Павиљона Б): 

Назив пројекта: Опремање смјештајног објекта Павиљона Б у НП Сутјеска 

Тражени износ: 30 000 КМ 

Статус: Оцјењивање пројектних приједлога у току. 

 

 Дневно ажурирање web странице: 

 Вршило се свакодневно ажурирање web i facebоok странице, као и други профили ЈУНП 
Сутјеска који су отворени на Инстаграму, Гуглу, Твитеру, Јутјубу и сл. Објављивале су се 
информације о догађајима  у парку, везане за туризам, заштиту и укупну промоцију 
заштићеног подручја. У 2022. радило се на редизајну постојеће странице НП Сутјеска, те 
на изради веб страница за Посебно ловиште Зеленгора и прашуму Перућицу. Веб 
страница НПС-а је потпуно редизајнирана и у примјени, као и страница Виртуелна 
Перућица. 

 

  Израда промотивних пакета: 

 У оквиру пројекта „Виртуелна стварност у Перућици“ креирано је 10 нових туристичких 
програма и промотивних пакета, те побољшано 5 постојећих туристичких програма, а 
такође су креирани и ВР програми (3). Потписани су меморандуми о разумјевању и 
сарадњи са 10 туристичких агенција из БиХ које ће вршити продају наведених програма, 
као и других аранжмана НПС-а.   

 Активна промоција од стране Националног парка: 

    Промоција путем:  

- Периодичне мултимедијалне презентације за појсетиоце у објектима НП. 

- Сезонске теренске презентације за групне посјете на локалитету прашумског 
резервата, Маглића, Доњих и Горњих Бара, Трновачком језеру и другим локалитетима. 

- Програми за туристичке групе на подручју парка ( школе у природи,  час историје у 
Спомен комплексу)  

- Периодичне презентације Националног парка Сутјеска у земљи и иностранству 

- Међународни сајам заштите животне средине у Београду  
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-  Међународни сајам туризма у Београду – заједнички наступ са Туристичком 
организацијом Фоча  

-  Међународни сајам туризма и пољопривреде у Новом Саду 

-  Организација манифестација у парку (ОК Фест, Дан Боровнице, Рели, 
Палачинкијада, и др.).  

 

 Учешће на сајмовима и манифестацијама: 

 - Београдски Сајам туризма 2022; 

 - Сајам туризма у Бања Луци 2022; 

 - Манифестација „Дани Српске у Србији“ Београд:  

                       - Манифестација „Органик Фест Бања Лука“; 

 - Учешће на Отварању туристичке сезоне (Сајамског типа) Општине Требиње; 

 - Гастро Фест Фоча (сектор Туризма); 

 - Манифестација „Дан органске производње Српске“ у Бијељини; 

 - „Дани боровнице Фоча 2022“; 

 - Манифестација „Наше је боље“ Крсна слава Града Требиња (Сектор Туризма); 

 - Манифестацији БИОФЕСТ Суботица; 

  Дигитални маркетинг: 

 Веб страница ЈУНП Сутјеска https://sutjeskanp.com/  

 Веб страница НПС-а је потпуно редизајнирана и у примјени. Веома функционална, 
прегледна и на истој су представљени сви релевантни подаци о НП Сутјеска. 

 Веб страница Виртуелна Перућица https://www.virtuelnaperucica.com/sr/naslovna/  

 У оквиру пројекта Виртуелна стварност унутар Перућице креирана је веб страница 
на којој су представљени сви резултати проведених активности током трајања пројекта, 
као и цјелокупна понуда НП Сутјеска. 

 ФБ страница НП Сутјеска: https://www.facebook.com/NacionalniparkSutjeska/  

 Тренутно броји 20.020 пратилаца.  
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 ФБ страница Музеја Битке на Сутјесци: https://www.facebook.com/muzejbs  

 Дан уочи годишњице обнове Музеја, 23. маја, направљена је Facebook страница 
„Музеј битке на Сутјесци“. Циљ странице је да се што већи број корисника упозна са 
постојањем музејске поставке у НП „Сутјеска“. У периоду љетње сезоне, највећи број 
објава тицао се основних информација и посјета, док је у плану да се у току зимске сезоне 
објављују историјске чињенице и документи везани за Битку на Сутјесци.  

 За пет мјесеци, уз залагање запослених радника Музеја, страница има 654 
пратиоца; домет објаве је 672; интеракција са објавом 603. У посљедних 14 дана, закључно 
са 31. октобром, број људи до којих смо допрли је 2100. Страницу прати већином мушки 
пол (60.8%); пратиоци су већином из БиХ, али је примјећено интересовање и из Њемачке, 
САД, Данске, Аустрије... Већи број посјетилаца је већ препознао страницу, те су честе 
ознаке да су боравили управо у Музеју битке на Сутјесци. 

 Активнија сарадња са другим парковима из земље и иностранства: 

 Сарадња и размјена искустава одвијала се непосредно између самих националних паркова 
и других заштићених добара, као и преко активности у оквиру Асоцијације паркови 
Динарида и Еуропарк федерације, посебно на обуци, размјени искустава, заједничким 
прекограничним пројектима и др.  

 Позив за достављање апликација на позив ЕУ4АГРИ: 

Апликација на програм ЕУ4Агри за пројекат органске производње (Јавни позив за додјелу 
бесповратних средстава за мјеру подршке увођењу стандарда и цертификацији у 
пољопривредно-прехрамбеној производњи“) 

Циљ : Органска пољопривредна производња у Националном парку "Сутјеска" 

Активности: Набавка опреме за потребе Органске производње у НПС 

Износ тражених средстава: 43.588,85 КМ 

Статус: резултати се очекују до краја године. 

 5.5.3. Пети позив ВБФ Пројекта – предата апликација: „Promotion and interpretation 

of Western Balkans natural areas via immersive technologies (PRONATECH) – Национални 
парк „Сутјеска“ партнер на пројекту заједно са организацијама из Македоније, Србије и 
Албаније, укупан буџет пројекта 15 000 Еура-СТАТУС очекивани исход апликације је 
срединим Новембра 2022. 
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АКТИВНОСТИ РАФТИНГ КАМПОВА У ОБЛАСТИ ПРОМОЦИЈЕ И РАЗВОЈА 
ТУРИЗМА  

 

 

На територији општине Фоча је укупно регистровано 29 рафтинг кампова и клубова ( 

неки од њих су регистровани само за пружање услуге рафтинга и немају смјештајне 

капацитете). 

Настављена је изградња  нових бунгалова са тоалетима и купатилима и увођење 

истих у старе бунгалове што је велики помак у односу на претходне године када је 

већина кампова градила заједничка купатила. У понуди кампови сада имају и 

изнајмљивање четвероточкаша, крос мотора и бицикала као дио понуде уз рафтинг, 

затим организоване туре у НП Сутјеска са којим сарађују и који је такође повећао 

своје смјештајне капацитете.  

Промоцији рафтинг туризма се придаје максимална пажња како од стране свих 

рафтинг кампова тако и од стране Oпштине Фоча и НП Сутјеска.  

Кроз разне манифестације у организацији општине и ТО Фоча се ради на промоцији 

рафтинга ријеком Таром.Значајна промоција рафтинг туризма је и кроз О.К. фест на 

ком је више наврата на главној бини приказан промотивни филм о рафтингу на 

ријеци Тари. 

 Ове године организовано је Свјетског првенства у рафтингу, свечана церемонија 

затварања одржана у Фочи гдје су и додјељене главне награде. На Свјетском 

првенству у рафтингу је учествовао  61 тим из 22 државе. 
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 Трке на Врбасу су биле у дисциплинама спринт, „Н2Н“ и слалом, а на ријеци Тари 

одржано је такмичење у дисциплини спуст. Такмичари су дочекани у Фочи на Тргу 

Краља Петра  уз топлу добродошлицу  и смотру учесника .  

Такмичари су испраћени до кампова гдје су смјештени (17 Рафтинг кампова  су били 

спонзори и домаћини учесницима Свјетског првенства). 

 Општина је учествовала и испратила сва догађања током такмичења пружила је 

помоћ и логистичку подршку.  

Ове године за рафтере је најзначајнији наставак асфалтирања и уређења пута Хум –

Брштеновица у укупној дужини од 3,5 км. 

Сезона је завршена успјешно , без већих проблема, са солидном посјетом која се 

сваке године  подиже захваљујући унапређењу  квалитета услуге и проширења 

понуде туристичких производа. 

 

 

 

                                                                                         НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА  

            

                                                                                                      Оливера Елез  
 


