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На основу члана 59. став 1. и члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 93. став 3. 
Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), Начелник 
Општине Фоча  д о н о с и  

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ  РАДА 

НАЧЕЛНИКА  ОПШТИНЕ  ФОЧА  ЗА  2023.  ГОДИНУ   
 

 

 

 

 

1.  УВОД 

 

Програм рада Начелника Општине Фоча за 2023. годину (у даљем тексту: 
Програм рада) садржи скуп активности којима Начелник Општине Фоча (у даљем 
тексту: Начелник Општине), у својој мисији одговорног руковођења локалном 
управом, остварује визију општине Фоча коју у свом мандатном периоду жели да 
реализује. 

Извршавајући задатке који произилазе из надлежности утврђених Законом о 
локалној самоуправи и Статутом Општине Фоча, као и задатке који су утврђени 
Програмом рада Скупштине Општине Фоча за 2023. годину и другим програмима 
које доноси Скупштина Општине, као одговоран лидер и носилац извршне функције, 
Начелник Општине путем Програма рада информише јавност о својим плановима и 
провјерава подршку Скупштине Општине, као представничког органа локалне 
власти о својим правцима дјеловања. 

Програм рада је плански акт, а реализација и динамика активности из 
Програма рада у процедурама реализације усклађиваће се са расположивим 
средствима и зависиће од објективних околности које буду присутне у датом 
моменту. С обзиром на то да је ријеч о планском акту, циљ је квалитетно, прецизно и 
реално планирати, узимајући у обзир различите околности које се могу појавити у 
периоду реализације Програма рада. 

Програм рада се заснива на резултатима који су остварени у досадашњем 
раду, Стратегији развоја општине Фоча, Буџету Општине Фоча за 2023. годину, 
активностима виших нивоа власти и разних домаћих и страних институција и 
организација.  

Посебна пажња ће се посветити сарадњи са овлашћеним органима мјесних 
заједница и утврђеним приоритетима активности мјесних заједница на подручју 
општине Фоча. 

Пројекти који су започети у 2022. години, а нису завршени, биће предмет 
реализације у 2023. години.  

Упоредо с тим ће се реализовати и пројекти у којима је изражен интерес 
грађана, у складу са расположивим финансијским средствима и програмима виших 
нивоа власти. 

 



   

 

2.  КАПИТАЛНЕ  ИНВЕСТИЦИЈЕ  

 

Основни предуслови за реализацију Програма рада и свих активности 
извршне власти Општине су стабилни планирани приходи у Буџету, одговорна 
расподјела прихода, законитост у раду, подршка Скупштине Општине, обезбјеђење 
додатних средстава за веће инвестиције и учешће у пројектима. 

У 2023. години Начелник Општине ће покренути или наставити започете 
капиталне пројекте, како слиједи: 

2.1.  Активности на рјешавању проблема замућења воде у градском водоводу, 

2.2.  Спровођење јавних позива и одабир кандидата, као и осталих процедура 
и активности у поступку изградње зграде за младе брачне парове, 

2.3.  Рјешавање депоновања комуналног отпада са подручја општине Фоча, 

2.4. Наставак активности на обезбјеђењу конструкције финансирања за 
изградњу старачког дома, 

2.5.  Наставак активности на рјешавању питања из надлежности Општине у 
вези са изградњом хидроенергетских објеката на Дрини и Бистрици, 

2.6. Прибављање екстерних средстава за обалоутврде, у складу са 
прибављеним главним пројектом, уз подршку екстерних извора финансирања - за 
прву фазу обалоутврде, од око 500 метара, на Ушћу, код Аква парка, 

2.7.  Завршне активности на финализацији партерног уређења Храма Светог 
Саве, 

2.8. Завршни радови на уређењу градског трга Краља Петра Првог 

Карађорђевића Ослободиоца, 

2.9.  Уређење парка и постављање бисте др Ристу Јеремићу, испред зграде 
Музеја „Стара Херцеговина“, 

2.10.  Увођење извођача у посао у пројекту енергетске ефикасности, замјена 
столарије, израда термо-фасада на објекту Центра за културу и информисање, 

2.11.  Наставак активности привлачења потенцијалних инвеститора за градску 
гаражу, код Центра за културу и информисање, 

2.12.  Расписивање конкурса за идејно рјешење ограде и расвјете на градским 
мостовима у центру града, 

2.13.  Стварање законских предуслова за проширење Студентског дома у 

Доњем Пољу, у погледу просторно-планске документације, имовинско-правних 
односа и инфраструктуре; у току је израда главног пројекта, 

2.14.  Изградња стадиона са вјештачком травом у Доњем Пољу, у сарадњи са 
Фудбалским савезом Босне и Херцеговине, 

2.15. Повећане активности финансијских издвајања за асфалтирање и 
санацију локалних путева на подручију Општине. 

 

 

3.  ИНФРАСТРУКТУРА  

 

У циљу побољшања инфраструктуре, планирани су сљедећи пројекти и 
програми: 

3.1. Асфалтирање улица, реконструкција локалних путева, санација 
категорисаних и некатегорисаних путева ка селима, у складу са усвојеним 
скупштинским програмима, са значајним повећањем финансијских средстава, 

3.2.  Уређење корита ријека Дрине и Ћехотине, 

3.3.  Асфалтирање и проширење паркинг простора у градским насељима, 



   

 

3.4.  Суфинансирање санацијe кровова на зградама заједница етажних 
власника у којима има станова који су власништво Општине и у којима живе 
социјално угрожене породице, 

3.5.  Изградња, освјетљење и опремање дјечјих игралишта, у складу са 
приоритетима мјесних заједница и усвојеним програмима, у градским и приградским 
насељима, 

3.6.  Изградња нове расвјете, у складу са приоритетима мјесних заједница и 
усвојеним програмима, 

3.7.  Санација локалних путева, у складу са приоритетима мјесних заједница и 
усвојеним програмима, 

3.8.  Уређење излетишта, у сарадњи са омладинским организацијама, 

3.9.  Изградња спортских игралишта, у сарадњи са мјесним заједницама, 

3.10.  Суфинансирање изградње потпорних конструкција на границама јавних 
саобраћајница и приватних парцела, у складу са усвојеним програмима, 

3.11.  Подршка изградњи спомен-обиљежја у Превраћу, 
3.12.  Изградња моста на ријеци Ћехотини у МЗ Викоч, 

3.13.  Спровођење процедура у погледу просторно-планске документације, 
имовинско-правних односа и инфраструктуре, ради проширења гробља Бараковац, 

3.14.  Наставак активности на стварању предуслова за двосмјерно напајање 
Фоче електричном енергијом (Електропренос БиХ и Електропривреда РС), 

3.15. У сарадњи са Електродистрибуцијом, реконструкција и санација 
средњонапонске и нисконапонске мреже, од којих се издваја: 

-  нови сн улаз у град, 
-  нови сн вод за МЗ Брод, 

-  реконструкција сн водова за Заваит и Челебиће, 
-  реконструкција сн вода за рафтинг кампове и НП „Сутјеска“ Тјентиште, 
-  реконструкција расклопног постројења на Велечеву, 
-  реконструкција сн вода за Кмур, 
-  електрификација села у којима живе повратници, 
3.16.  Суфинансирање обнове фасада и котловница у граду. 
 

 

4.  ЛОКАЛНИ  ЕКОНОМСКИ  РАЗВОЈ 

 

4.1.  Подршка послодавцима за запошљавање, 

4.2.  Подршка оснивању и развоју предузетништва, 

4.3.  Наставак активности на ургирању и интензивирању радова на санацији    
магистралних и регионалних путева: Фоча - Тјентиште, Фоча - Шћепан Поље и Фоча 

– Челебићи, у сарадњи са ЈП „Путеви Републике Српске“, Владом Републике Српске 
и Савјетом министара Босне и Херцеговине, са посебним освртом на завршетак 
започете реконструкције пута: Фоча – Драгочава, 

4.4.  Расписивање лицитације  за стављање у функцију неискоришћеног 
дијела Пословне зоне Ливаде, 

4.5.  Подршка пројектима у Националном парку „Сутјеска“ Тјентиште, у 
циљу повећања туристичког потенцијала Општине, 

4.6.  Активности на оживљавању Парка природе „Тара“, чиме се стварају 
предуслови за адекватно искоришћење ријеке Таре и платоа Заваит, Челебићи и 
Мештревац, као једног од најзначајнијих туристичких потенцијала Општине, 

4.7.  Сровођење процедура и прикупљање средстава за наставак асфалтирања 
пута десном обалом ријеке Таре, 



   

 

4.8.  Организација манифестација гастро понуде, подршка организацијама  
лова, риболова, промоција природних знаменитости, 

4.9.  Подршка  развоју пољопривреде, кроз субвенције за производњу млијека, 
набавку опреме, воћарство, пчеларство, ратарску и сточарску производњу, на основу 
новог Правилника за подстицаје у пољопривреди, 

4.10. Подршка младим високообразованим кадровима за обављање 
приправничког стажа,  у сарадњи са Заводом за запошљавање. 

 

 

5.  ПРИОРИТЕТИ  У  РЕДОВНИМ  АКТИВНОСТИМА 

 

Општинска управа Општине Фоча (у даљем тексту: Општинска управа) 
обавља надлежности прописане Законом о локалној самоуправи (самостални 
послови) и надлежности републичке управе (пренесени послови) који су на јединице 
локалне самоуправе пренесени законом, у интересу ефикаснијег и рационалнијег 
остваривања права грађана, међу којима су препознати сљедећи приоритетни задаци: 

5.1.  Стварање привредног амбијента и привлачење инвестиција за отварање 
нових радних мјеста, 

5.2.  Обезбјеђење стабилности свих комуналних функција из надлежности 
Општине, као што су: саобраћај, јавна хигијена, јавна расвјета, водоснабдијевање, 

али и комуналних функција које нису у надлежности локалне заједнице 

(снабдијевање електричном енергијом, коришћење магистралних и регионалних 
путева на територији Општине и др.), 

5.3.  Функционисање јавних предузећа, установа и институција чији је 
оснивач Општина, 

5.4.  Уређење и одржавање зелених површина у граду, са посебним освртом 
на градске паркове и простор поред ријека у урбаној зони града, 

5.5. Набавка додатне количине контејнера, у циљу веће чистоће града и 
оспособљавања возила за прање градских и приградских улица, 

5.6.  Сарадња са институцијама Републике Српске и Босне и Херцеговине, са 
међународним финансијским институцијама и организацијама, те са Савезом 
општина и градова Републике Српске, 

5.7.  Иницирање активности да Фоча добије статус града, 

5.8.  Сарадња са начелницима општина и градова са регије, у циљу рјешавања 
инфраструктурних проблема и проширења сарадње у свим областима, 

5.9.  Перманентно праћење социјалне заштите и социјалних потреба грађана, 
породица и појединих угрожених група и сагласно њима обезбјеђење финансијских 
средства за остваривање права у складу са законом, путем Центра за социјални рад 

Фоча, као и дефинисање политике социјалне заштите и организовање интервентних 
повремених помоћи различитим социјалним групама, 

5.10.  У сарадњи са Центром за социјални рад Фоча и мјесним заједницама, 

завршетак активности на изради социјалне карте, која се на нивоу Републике Српске 
очекује у јуну, 

5.11.  Сарадња  са социјално-хуманитарним организацијама и грађанима у 
обављању хуманитарне дјелатности, кроз учешће у материјално-финансијским 
средствима и стручним кадровима, 

5.12.  Наставак подршке и помоћи пензионерима, кроз реализацију пројекта 

„Старење и здравље“, у сарадњи са Општинском организацијом  Црвени крст Фоча, 
као и директних помоћи на терену најугроженијим пензионерима, 



   

 

5.13. Подршка удружењима која брину о дјеци са посебним потребама, 
слијепим и слабовидим лицима, 

5.14.  Мјерама популационе политике подржати наталитет, као и вишечлане 
породице, кроз финансирање вантјелесне оплодње, новчану помоћ новорођенчету 
незапослених родитеља, новчану помоћ новорођенчету из вишечланих породица, 

помоћ у зимници и огреву и суфинансирање пренаталног теста, 

5.15. У области друштвене бриге о дјеци обезбиједити материјално- 

финансијске и кадровске услове за боравак дјеце у предшколској установи, 
предшколско васпитање и образовање, у складу са законом и потребама грађана, 

5.16.  Обезбјеђење бесплатног превоза ученика и студената, 

5.17.  Стипендирање студената свих година, у складу са усвојеним буџетом, 

5.18.  Стварање услова за омладинско организовање и бригу о омладини, кроз 
подршку пројеката омладинских организација, 

5.19.  Помоћ студентским организацијама у њиховим активностима, 

5.20. У области здравствене заштите предузимање превентивних мјера и 
отклањање посљедица проузрокованих епидемијама, елементарним и другим 
непогодама и ванредним приликама, у сарадњи са другим надлежним 
институцијама, 

5.21.  Унапређење система цивилне заштите, као и заштите од пожара, 

5.22. Сарадња са савјетима мјесних заједница, обилазак свих мјесних 
заједница са сарадницима, у циљу сагледавања стања на терену, 

5.23.  У циљу веће безбједности грађана, у сарадњи са Полицијском управом 

Фоча, обезбиједити видео-надзор на јавним просторима и саобраћајницама, 

5.24.  Подршка удружењима проистеклим из Одбрамбено-отаџбинског рата, 

кроз подршку у Буџету у пројектима и активностима ових удружења, 
5.25.  Посебан грант за помоћ борачким категоријама, 
5.26. Подршка свим спортским колективима и дефинисање стратешких 

циљева у овој области, 
5.27.  Буџетска подршка манифестацијама културе и спорта: ОК Фест, Фудбал 

френдс, Викенд караван, Дринска регата, Зима у Фочи, Љето у Фочи, Мајске духовне 
и културне свечаности, Дани боровнице итд, 

5.28.  Сарадња са вјерским заједницама, 

5.29. Наставак реализације Регионалног стамбеног програма за изградњу 
индивидуалних стамбених објеката за 40 породица, у сарадњи са Министарством за 
људска права и избјеглице БиХ и Секретаријатом за расељена лица и миграције 
Републике Српске, сарадња и помоћ удружењима повратника и расељених лица, 

5.30.  Наставак сарадње са пријатељским и братским општинама и градовима 
и проширење сарадње. 

 

Све ове и друге бројне активности које у суштини представљају цјелокупан  
живот у локалној заједници, биће стални предмет рада Начелника Општине и 

Општинске управе у 2023. години.  
 

 

 

 

 

Број: 02-014-95/23                                                                   НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

Фоча, 16. 3. 2023. године                                                            Милан  Вукадиновић  


