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У В О Д 

 

Одредбама члана 54. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) дефинисано је да начелник општине заступа и 
представља општину, носилац је извршне власти у општини, руководи општинском 
управом  и одговоран је за њен рад. 

У складу са чланом 59. став 14. поменутог Закона, Начелник општине, као носилац 
извршне функције у 2022. години обављао је низ послова на основу и у оквиру Закона о 
локалној самоуправи, као и других закона и прописа Републике Српске чије је 
извршење повјерено општини, као и одлука и програма Скупштине Општине Фоча. 

Извјештај представља цјелину из које се могу сагледати начин, услови, обимност, 
сложеност и садржај обављених послова и оцијенити ефикасност у раду Начелника 
општине  и Општинске управе, али и многи проблеми који прате рад, као и утицај 
спољних фактора који отежавају и усложњавају функционисање и утичу на ефикасност. 

У извјештајном периоду активности су усмјерене како на редовне, програмом рада 
зацртане задатке, тако и на ванредне послове који су се јављали у току рада. Извјештај 
добрим дијелом карактерише наставак започетих активности и реализација планираних 
пројеката који имају за циљ унапређење стања у појединим областима. У реализацији 
програма битно је узети у обзир и реални економски оквир. 

Начелник општине је током извјештајног периода био у свакодневној комуникацији са 
директорима установа и предузећа, представницима спортских клубова, невладиним 
сектором и грађанима у циљу рјешавања њихових проблема. 

Полазећи од утврђеног програма рада, као и садржаја надлежности начелника као 
извршног органа, овај извјештај представља преглед активности у 2022. години. 

 

               1. КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ 

У току 2022. год. Начелник општине базирао је своје активности на завршетку 
започетих капиталних пројеката , припрему документације и стварање предуслова за 
реализацију пројеката које је планирао у свом мандату да реализује као приоритете и за 
које је наишао на широку подршку грађана.  

 

1. Завршено је асфалтирање  локалних путева у Миљевини, Броду, Закмуру, 
Јошаници, средствима које је одобрила Влада Републике Српске у вриједности од 
1.000.000,00КМ; 
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2. Асфалтирано је 3500м пута десном обалом Таре у сарадњи са Владом  Републике 
Српске и рафтинг камповима, уз материјалну- финансијску подршку општине и 
рафтера организацији  свјетског рафтинг првенства; 

3. Асфалтиране су улице, извршена је реконструкција локалних путева, санација 
категорисаних и некатегорисаних путева у складу са усвојеним Програмом; 

4. Завршени су имовинско- правни односи, промјена културе земљишта, обезбијеђен 
главни пројекат и издата је еколошка дозвола за  изградњу нове санитарне депоније 
Филиповићи; 

5. Проведена је тендерска процедура и изабран Извођач радова на изградњи зграде за 
младе брачне парове , завршен је први круг одабира и 38 младих брачних парова је 
одабрало прву стамбену јединицу, расписан је следећи јавни позив за младе брачне 
парове; 

6. Реконструисана је зелена пијаца и тезге за излагање у складу са могућностима 
Пријеке чаршије, а уз подршку швајцарског CARITAS-a; 

7. У оквиру планираних активности везаних за изградњу  старачког дома, Начелник 
општине је организовао низ састанака са потенцијалним Инвеститорима и 
представницима Јавних установа, од којих се за прву одабрану локацију чека 
изјашњење потенцијалног Инвеститора, а за другу је у току пренос земљишта на 
Општину; 

8. Подршка пројектима изградње хидроенергетских објеката на Дрини и Бистрици; 
9. Прибављен је Главни пројекат обалоутврда ријека Дрине и Ћехотине кроз градско 

подручје; 

10. Приведени су крају радови на пројекту партерног уређења Храма Св. Саве које 
општина финансира са преко 560.000,00КМ; 

11. Завршено је поплочавање дијела градског трга Краља Петра Првог Ослободиоца-

доњи плато и степениште, а  приводе се крају и радови на реконструкцији фонтане 
и градске чесме код споменика Краља Петра Првог Ослободиоца у сарадњи са 
CRS-ом; 

12. Санирана је котловница на еколошки прихватљив извор гријања  као предуслов за 
почетак  радова на згради Центра за културу и информисање у пројекту енергетске 
ефикасности, одабран је Извођач за замјену столарије и  израду термо фасаде. 

13. Извршена је санација постојећих котловница, уз додатну помоћ Општине у самом 
функционисању грејне сезоне. 

14. Обезбијеђени су сви материјално- технички и други предуслови, те су реализоване 
активности за побољшање услова паркирања у центру града. Проводе се 
активности око изградње гараже у центру града по постојећем регулационом 
плану, 

15. Обезбијеђени су правни и просторно- плански предуслови за проширења 
студентског дома, у току је рјешавање имовинско- правних односа и прибавњање 
Главног пројекта; 

16. Обезбијеђена су средства за изградњу стадиона са вјештачком травом у Доњем 
пољу у сарадњи са ФС БиХ; 

17. Прибављено је стручно мишљење за изградњу фабрике воде, инвеститор је добио 
концесију на постојећем локалитету. 
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         2. ИНФРАСТРУКТУРA 

2.1 Извршено је асфалтирање улица, реконструкција локалних путева, санација 
категорисаних и некатегорисаних путева ка селима у складу са усвојеним 
скупштинским програмима у укупној дужини од  13.000м, као и санација свих осталих 
локалних, категосрисаних и некатегорисаних путева на подручију општине у складу са 
усвојеним скупштинским програмом. 

2.2   Уређено је корито Дрине  кроз пројекат са општином Фоча/Устиколина , а урађен 
је идејни пројекат модерног шеталишта између два моста. 

2.3  Кроз пројекат из конкурса „Партиципативно буџетирање“ суфинансирана је израда 
фасаде на згради у Крајишкој улици. 

2.4  На стадиону за мали фудбал постављена је подлога са вјештачком травом; 

2.5 Завршено је асфалтирање и проширење паркинг простора у градским насељима; 

2.6 Суфинансирана је санација крова  Заједницама етажних власника у којима има 
станова у власништву Општине и у којима живе социјално угрожене породице (саниран 
кров на згради „Формоза“ МЗ Брод); 

2.7 Изграђена је нова расвјета у складу са усвојеним Скупштинским програмом и 
приоритетима мјесних заједница. 

2.8  Редовно се врши одржавање и обнављање парковске инфраструктуре  и  дјечијих 
игралишта; 

2.9 Изградња, освјетљење и опремање дјечијих игралишта у складу са приоритетима     
мјесних заједница и усвојеним програмима у градским и приградским насељима 
(Горње Поље, Брод, Драгочава, Бараковац); 

2.10  Изградња спортског игралишта у МЗ Душаново уз Средњошколски центар; 

2.11   Завршено је уређење плаже на Мачковцу у сарадњи са МЗ Брод; 

2.12   Постављени су шаховски реквизити на Тгу „9. јануар“; 

2.13 Завршени су радови на реконструкцији капеле на гробљу „Божовац“; 

2.14   Подршка  пројектима изградње спомен обиљежја ( Заваит, Јошаница, Миљевина); 

 

3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

Унапређивање економског капацитета и конкурентности општине је стални и 
континуирани посао који проводи Начелник општине у циљу обезбјеђења економског 
развоја.  
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 Економски развој општине Фоча се ослања на јачање капацитета Општине за 
управљање економским развојем, развој МСП и предузетништва, те развој 
пољопривреде и туризма.  

У домену економског развоја , кључне активности у 2022. години биле су : 

1. Завршен је први јавни позив за заинтересоване предузетнике за закуп простора у   
пословној зони Ливаде; 

2. Након континуираног подношења иницијатива, ургенција и организовање јавних 
расправа са надлежним министраствима и јавним предузећима око побољшања 
путне инфраструктуре регионалних и магистралних путева чија је изградња и 
реконструкција у надлежности министарства и Јавног предузећа Путеви РС, 

започела је реконструкција регионалног пута према Драгочави и магистралног пута 
према Шћепан Пољу. 

3. У оквиру подршка запошљавању, успјешно је завршен јавни позив за приправнике 
са високом стручном спремом чиме је за 31 приправника омогућено полагање 
стручног испита. 

4. У току 2022. године, а у складу са потписаним  Меморандумом о разумијевању за 
Пројекат социо- економске одрживости Горњедринске регије, у сарадњи са 
међународном организацијом CARITAS из Швајцарске, суфинасирано је 
запошљавање у дрвопреради и у току 2022. год. запослено 14 нових радника . Ово 
је треће предузеће које је потпомогнуто средствима општине и донатора, који су 
изразили спремност да  запосле више од 5 радника , уз банковну  гаранцију да исти 
неће бити отпуштени , или ће на њихово мјесто доћи нови запослени у наредних 36 
мјесеци. Укупно је до сада код привредника и самосталних предузетника који су 
аплицирали на пројекат СЕЕЛС запослено 60 радника. 

5. У оквиру Пројекта социоекономске одрживости Горњедринске регије, у сарадњи са 
међународном организацијом CARITAS , поред привредника подстакнуто је и 
укупно 18 домаћинстава и предузетника,  у набавци машина и алата, у циљу  
запошљавања и самозапошљавања и одржавању и развоју породичног  бизниса. 

6. Од почетка 2022. год. провођене су активности подршке пољопривредним 

произвођачима кроз Правилник за подстицаје у пољопривреди, који се сваке 
године  прилагођава  условима пољопривреде у нашој општини, а којим се 
потпомаже додјелу сјеменског материјала за прољећну сјетву најугроженијим 
породицама које се баве пољопривредом, заједничко финансирање набавке нове  
пољопривредне механизације, додјелу субвенција за производњу млијека, набавку 
опреме, воћарство, пчеларство,  ратарску и сточарску производњу.  

7. У сарадњи са надлежним Министарством у пројекту подршке проширења стада,    
суфинансирана је набавка квалитетних приплодних грла оваца и  стеоних јуница, 

код укупно 10 пољопривредних газдинстава. 

8. Подржани су пројекти развоја аутохтоних производа  ,,Виа Дрина“ и виртуелни 
центар  у сарадњи са  НП „Сутјеска“ и другим невладиним организацијама. 

9. Очување животне средине у свим развојним пројектима и подршка младима и 
организацијама које проводе активности и брину о животној средини (неколико 
радних акција младих у граду, на Броду и Миљевини). 

10.  Постављена је нова комунална опрема на више локација у граду; 

11. Завршене су активности на проглашењу Парка природе Тара чиме ће се 
унаприједити туристичка понуда општине Фоча и организовано заштитити ови 
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изузетни предјели, те тако допринијети развоју туристичке дјелатности  и 
интеграцији овог изузетно значајног простора у другим областима  развоја 
општине. 

 

 

 4. СОЦИЈАЛНА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 

Стварање услова за квалитетан друштвени живот свих грађана подразумијева 
стално унапређивање образовних, социјалних, здравствених и других јавних услуга, 
али и обогаћивање културних и спортских садржаја којима се излази у сусрет 
препознатим потребама грађана.  

Интегрисање социјално искључених категорија – рањивих друштвених група 
које своје основне потребе не могу задовољити властитим приходима и у оквиру 
стандардних програма јавних служби изискивало је додатна средства која су 
обезбијеђена у буџету у 2022. години кроз социјалне програме и пројекте, као и 
подршку невладиним организацијама и удружењима грађана која у фокусу имају бригу  
за рањиве групе.  

          Социјална укљученост, поред постојећих мјера материјалне подршке, провођена 
је и кроз низ радионица које имају за циљ стварање одрживих и адекватних сервиса 
подршке и социјалних услуга рањивим групама .  

            Организована је хуманитарна акција Начелника општине и привредника- 

„Подијелимо радост Божића“. 

              Подршка и помоћ старим лицима кроз пројекат „Старење и здравље“, који већ  
двије године проводи Општинска организација Црвеног крста уз подршку Швајцарског 
црвеног крста и Општине Фоча. Помоћ се пружа директно  на терену кроз програм 
кућне његе. 

У 2022. години подржано је и неколико пројеката индивидуалне и колективне 
хуманитарне  активности.  

 5. ОБРАЗОВАЊЕ, СПОРТ И КУЛТУРА  

 

У току 2022. год. пуна подршка дата је  систему квалитетног васпитања и образовања  
дјеце у обданишту кроз обезбјеђење материјално техничких средстава  и о  
одговарајућег кадра. 

У области основног образовања подржани су  пројекти који имају за циљ подизање 
квалитета основног васпитања и образовања, унапређивање услова рада школе и 
превоза ђака. 

За унапрјеђење средњошколског образовања подржани су  пројекти који имају за циљ 

унапрјеђивање квалитета средњег општег и умјетничког образовања и васпитања, 

унапрјеђивање квалитета средњег стручног образовања и васпитања. 

Обезбијеђен је  бесплатан превоз ученика и студената.  Стипендирање студената је 
обезбијеђено за студенте свих година, а износи стипендије су повећани. За Дан 
општине су награђени ученици и студенти генерације. 
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 На Медицинском факултету дата је подршка  организовању студија на енглеском 
језику. 

 Подржава се омладинско организовање кроз подршку пројеката омладинских 
организација и студентске организације у њиховим активностима. 

Кроз провођење анкета, израду планова и сарадњу са надлежним министарством 
настојало се кроз план и уписа  вршити повезивање стручног образовања и тржишта 
рада;  

Посебна пажња у оквиру бриге за младе,  у 2022. год. посвећена је развоју спорта кроз 
унапрјеђење спортских садржаја, спортских манифестација и одржавању спортских 
објеката . 

Обезбијеђени су основни  материјално технички услови за тренинге и такмичења 16 
спортских колектива и повећана су новчана  издвајања за спортске колективе. 

У спортским објектима одржано је низ спортских манифестација које су окупиле 
велики број учесника из града и региона. Нарочито су привукле пажњу Свјетско 
рафтинг првенство 2022.,  радничке спортске игре,  турнир у малом фудбалу, 

Међународни Турнир пријатењства у одбојци, турнир  Ратко-Раде Шобот, турнир у 
баскету „Ике“ и турнир „Ике“ у малом фудбалу, меморијални турнир „Ранко Елез 
Зико“,  турнир у малом фудбалу у Самоборској. 

Од културних манифестација значајно је поменути ОК Фест, концерт на ушћу код Аква 
парка у оквиру свјетског рафтинг првенства, као и многобројне позоришне представе у 

Градском позоришту. У Музеју, Центру за културу и у простору Фочанске куће су 
излагали ликовни умјетници и одржане промоције књига, као и вечери поезије. 
Васпитно образовне установе су употпуниле културни живот града са својим 
манифестацијама  и учешћем у манифестацијама које организује општина Фоча, Зима у 

Фочи, Љето у Фочи. 

У оквиру промоције и организације манифестација  гастро понуде, промоција 
природних знаменитости  у 2022. год., по посјећености и интересовању најзначајнији су 
били  Дринска авантура и Дани боровнице.  

У оквиру манифестације ,,Зима у Фочи“ значајно је поменути новогодишњи турнир у 
малом фудбалу и избор спортисте града за 2022. годину, подјелу пакетића за Светог 
Николу, програме Дјечијег вртића „Ноћ новогоишњих жеља“ и „Новогодишњи вашар“. 

Остварена је сарадња са Црквеном општином Фоча и заједно су организоване прослава 
Бадње вечери, ломљење чеснице. По први пут смо имали клизалиште у нашем граду . 

               6. РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ 

               Општинска управа обавља надлежности прописане Законом о локалној 
самоуправи (самостални послови) и надлежности  републичке управе (пренесени 
послови) који су на јединице локалне заједнице пренесени законом у итересу 
ефикаснијег и рационалнијег остваривања права грађана: 

              6.1.  Обезбјеђење стабилности свих комуналних функција из надлежности 
општине као што су: саобраћај, јавна хигијена, јавна расвјета, водоснадбијевање, али и 
комуналних функција које нису у надлежности локалне заједнице (снадбијевање 
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електричном енергијом, кориштење магистралних и регионалних путева на територији 
општине и др.); 

              6.2.  Функционисање јавних предузећа, установа и институција чији је оснивач 
општина; 

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

               6.4. Сарадња са начелницима општина са регије у циљу рјешавања 
инфраструктурних проблема и заједничких пројеката; 

              6.5. Мјерама популационе политике подржане вишечлане породице, као и 
вантјелесна оплодња. Општина Фоча досадашњим мјерама  обезбјеђује новчану помоћ 
новорођенчету незапослених родитеља, као и новчану помоћ новорођенчету из 
вишечланих породица. По први пут је обезбијеђена помоћ у огреву и зимници 

вишечланим породицама. Обезбијеђено је суфинансирање пренаталних тестова. 
Уручено је 190 „поносних картица“ за вишечлане породице у сарадњи са фондацијом 
„За породицу.“ 

              6.6.  Унапређење система цивилне заштите, као и заштите од пожара, набавком 
додатне опреме; 

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

                6.8. У циљу веће безбједности грађана остварена квалитетна  сарадња са 
Полицијском управом (уградња видео надзора и додатне саобраћајне инфраструктуре); 

               6.9 Подршка уружењима проистеклим из одбрамбено-отаџбинског рата кроз 
подршку у Буџету у пројектима и активностима ових удружења; 

               6.10. Сарадња са вјерским заједницама; 

               6.11. Сарадња и помоћ удружењима повратника и расељених лица; 

               6.12  Наставак сарадње са пријатељским и братским општинама и градовима и 
проширење сарадње (братимљење са Херцег Новим). 

                Општинска управа скупштини општине подноси извјештај о свом раду, а све 
активности наведене у извјештају Начелника су предмет посебних информација. 

 

                                                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Фоча, март 2023. године                                                  Милан Вукадиновић                                                
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