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1.   
 

На основу члана 39. став 2. тачка 2) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 38. 
став 2. тачка 2) Статута Општине Фоча („Службени гласник Oпштине 

Фоча“, број 8/17) и члана 92. Пословника Скупштине Општине Фоча 

(„Службени гласник Oпштине Фоча“, број 14/17), Скупштина 

Општине Фоча, на Тридесет петој редовној сједници, дана 26.12.2019. 

године,  д о н о с и        

ПОГРАМ  РАДА   

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА  ЗА  2020.  ГОДИНУ   

 

I   УВОДНИ  ДИО  
 

Програм рада Скупштине Општине Фоча за 2020. годину (у даљем 

тексту: Програм рада) садржи питања из дјелокруга утврђене законске 
и статутарне надлежности Скупштине Општине Фоча (у даљем тексту: 

Скупштина) и планске активности рада Скупштине за 2020. годину 

које се односе на реализацију послова и задатака из утврђене пословне 
политике и економског развоја Општине Фоча, питања из свих области 

привредног и друштвеног живота која су од значаја за организацију 

рада и функционисање јавних установа, јавних предузећа и 
организација чији је оснивач Општина Фоча, као и других установа, 

предузећа и пословних субјеката, организација, удружења, савеза и 

других облика организовања правних субјеката који раде и послују на 
територији општине Фоча, као и друге послове, задатке и активности 

који су од значаја и интереса за грађане и локалну самоуправу 

Општине Фоча, који су стављени у надлежност Скупштине, у складу 

са Законом о локалној самоуправи, Статутом Општине Фоча, као и 

другим законским и подзаконским актима који предвиђају надлежност 

и поступање Скупштине у вези одређених питања из локалне 
самоуправе. 

Програм рада утврђује конкретна питања из дјелокруга послова, 

задатака и активности Скупштине, њихов садржај, носиоце послова и 
задатака у припреми, обради и изради приједлога одговарајућих 

општих аката и других радних материјала, који се достављају 
Скупштини на разматрање и усвајање, као и рокове за реализацију 

предметних активности Скупштине. 

Осим питања која су предвиђена Програмом рада, Скупштина може у 
току 2020. године разматрати и друга питања која нису предвиђена 

Програмом рада, а која произилазе из актуелног привредног, 

друштвеног и политичког живота и локалне самоуправе Општине 
Фоча. Оваква питања номинују се на иницијативу и приједлог 

Начелника Општине Фоча, одборника и политичких субјеката који су 

заступљени у Скупштини, заинтересованих субјеката, као и других 
овлашћених предлагача, у складу са Законом о локалној самоуправи, 

Статутом Општине Фоча и Пословником Скупштине Општине Фоча.     

 

II   САДРЖАЈ  ПРОГРАМА  РАДА   

 

Програмски послови и активности Скупштине у 2020. години 
подијељени су на Тематски дио и Нормативни дио, а разврстани су по 

мјесецима. 

Изузетак представља мјесец:  
-  август, када је одређена љетња пауза у раду Скупштине,  

-  октобар, када је одређена пауза у раду Скупштине због одржавања 

Локалних избора у Босни и Херцеговини 2020. године и истека 
мандата одборника Скупштине,  

-  новембар, када је одређена пауза у раду Скупштине због 

верификације резултата Локалних избора за нови сазив Скупштине у 
периоду од 2020 – 2024. године и препрема за одржавање 

конститутивне сједнице. 

У Тематском дијелу Програма рада наведени су планови, програми, 

извјештаји, информације и други плански документи из области рада 
Скупштине, Начелника Општине Фоча, Општинске управе Општине 

Фоча, јавних установа и јавних предузећа чији је оснивач Општина 

Фоча, предузећа, установа и организација које су према природи 
својих пословних дјелатности од значаја за Општину Фоча, као и 

других значајних области привредног и друштвеног живота од 

важности за локалну самоуправу. 
У Нормативном дијелу Програма рада наведени су приједлози 

одлука и других аката који ће у току 2020. године бити достављени 
Скупштини на разматрање и усвајање, а који произилазе из 

одговарајућих законских, подзаконских или других прописа више 

правне снаге, за чије доношење је утврђена надлежност скупштине 
јединице локалне самоуправе.  

 

1.   ТЕМАТСКИ  ДИО 
 

Јануар:    
1)  План рада Општинске управе Општине Фоча за 2020. годину,  
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,  

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

2)  Извјештај о раду Одбора за жалбе Општинске управе Општине 
Фоча за 2019. годину, 

Обрађивач: Одбор за жалбе Општинске управе Општине Фоча,  

Предлагач: Одбор за жалбе Општинске управе Општине Фоча, 
3)  Информација о раду Скупштине Општине Фоча у 2019. години, са 

реализацијом закључака и одборничких иницијатива, 

Обрађивач: Секретар Скупштине Општине Фоча, 
Предлагач: Колегијум Скупштине Општине Фоча, 

4)  Информација о раду сталних радних тијела Скупштине Општине 

Фоча у 2019. години, 
Обрађивач: Радна тијела Скупштине Општине Фоча, 

Предлагач: Колегијум Скупштине Општине Фоча. 

 

Фебруар:  
5)  Извјештај о раду Начелника Општине Фоча за 2019. годину,  

Обрађивач: Начелник Општине Фоча, 
Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

6)  Програм рада Начелника Општине Фоча за 2020. годину, 

Обрађивач: Начелник Општине Фоча, 
Предлагач: Начелник Општине Фоча,  

7) Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског 

земљишта за 2019. годину, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 
8) Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне 

потрошње за 2019. годину, 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне 
послове, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

9) Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од шумских 
сортимената за 2019. годину, 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове, 
Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

10)  Извјештај о реализацији Програма уређења локалних и 

некатегорисаних путева за 2019. годину, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове, 
Предлагач: Начелник Општине Фоча, 
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11)  Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од 
концесионих накнада за 2019. годину, 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

12)  Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од водних 

накнада за 2019. годину, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 
13)  Приједлог програма уређења грађевинског земљишта за 2020. 

годину, 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне 
послове,  

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

14)  Приједлог програма заједничке комуналне потрошње за 2020. 
годину, 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове, 
Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

15)  Приједлог програма уређења локалних и некатегорисаних путева 

за 2020. годину, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

16)  Приједлог програма утрошка средстава од шумских сортимената 

за 2020. годину, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 
17)  Приједлог програма утрошка средстава од концесионих накнада 

за 2020. годину, 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне 
послове, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

18) Приједлог програма утрошка средстава од водних накнада за 
2020. годину, 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове, 
Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

19)  Информација о стању рјешавања управних предмета у 2019. 

години, 
Обрађивач: Одјељење за општу управу, у сарадњи са осталим 

одјељењима Општинске управе Општине Фоча, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

20) Информација о положају расељених лица, повратника и 

корисника алтернативног смјештаја на подручју општине Фоча, 

Обрађивач: Одјељење за општу управу, 
Предлагач: Начелник Општине Фоча. 

 

Март:  
21)  Извјештаји за период јануар – децембар 2019. године о стању у 

области: 

1.  Инспекције за храну и ветеринарске инспекције, 
2.  Тржишне инспекције, 

3.  Урбанистичко – грађевинске инспекције, 

4.  Водне инспекције, 
5.  Комуналне полиције, 

Обрађивач: Одјељење за инспекцијске послове и комуналну 

полицију, 
Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

22)  Извјештаји о раду и пословању јавних установа чији је оснивач 

Општина Фоча за 2019. годину:  
1.  Центар за културу и информисање Фоча, 

2.  Јавна здравствена установа Дом здравља Фоча, 

3.  Јавна здравствена установа „Апотека Фоча“ Фоча, 
4.  Јавна установа Центар за социјални рад Фоча, 

5.  Јавна установа Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча, 

6.  Јавна установа Туристичка организација Општине Фоча, 
Обрађивач: Јавне установе чији је оснивач Општина Фоча, 

Предлагач: Јавне установе чији је оснивач Општина Фоча, 

23)  Програми рада јавних установа чији је оснивач Општина Фоча за 
2020. годину: 

1.  Центар за културу и информисање Фоча, 
2.  Јавна здравствена установа Дом здравља Фоча, 

3.  Јавна здравствена установа „Апотека Фоча“ Фоча, 

4.  Јавна установа Центар за социјални рад Фоча, 
5.  Јавна установа Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча, 

6.  Јавна установа Туристичка организација Општине Фоча, 

Обрађивач: Јавне установе чији је оснивач Општина Фоча, 

Предлагач: Јавне установе чији је оснивач Општина Фоча, 
24)  Информација о стању безбједности на подручју општине Фоча за 

2019. годину, 

Обрађивач: Полицијска управа Фоча, 

Предлагач: Полицијска управа Фоча, 

25)  Информација о раду спортских клубова са подручја општине 

Фоча, 
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у 

сарадњи са Спортским савезом општине Фоча, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча,  
26)  Информација о стању у области културе на подручју општине 

Фоча, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у 
сарадњи са Центром за културу и информисање Фоча и ЈУ Музеј 

„Стара Херцеговина“ Фоча, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 
27) Информација о стању у области шумарства, са акцентом на 

пошумљавање, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у 
сарадњи са ШГ „Маглић“ Фоча и ЈУ НП „Сутјеска“ Тјентиште, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча. 

 

Април:  

28)  Извјештај о извршењу буџета Општине Фоча за 2019. годину, 

Обрађивач: Одјељење за финансије, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

29)  Извјештај о реализацији потрошње буџетске резерве за 2019. 
годину, 

Обрађивач: Одјељење за финансије, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 
30)  Информација о кредитном задужењу Општине Фоча, 

Обрађивач: Одјељење за финансије, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 
31)  Извјештај Начелника Општине Фоча о раду у органима 

предузећа која обављају комуналне дјелатности за 2019. годину, 

Обрађивач: Начелник Општине Фоча, 
Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

32) Информација о стању и пословању предузећа у области 

водоснабдијевања,  
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у 

сарадњи са ПВиК „Извор“ а.д. Фоча, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 
33)  Информација о стању и пословању предузећа у области 

комуналних услуга, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у 

сарадњи са КП „Комуналац“ а.д. Фоча, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

34)  Информација о стању привреде на подручју општине Фоча, 
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

35)  Информација о стању у области пољопривреде на подручју 
општине Фоча, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 
36)  Информација о наплати пореза на непокретности на подручју 

општине Фоча, 

Обрађивач: Одјељење за финансије, у сарадњи са Пореском управом 
Републике Српске, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

37)  Информација о реализацији иницијатива одборника, 
Обрађивач: Секретар Скупштине Општине Фоча,  

Предлагач: Начелник Општине Фоча. 
 

Мај:  
У мјесецу мају Скупштина ће одржати двије сједнице, свечану и 

редовну сједницу.    

38)  Свечана сједница Скупштине Општине Фоча, поводом Дана 

Општине Фоча,  
Обрађивач: Секретар Скупштине Општине Фоча, 

Предлагач: Колегијум Скупштине Општине Фоча, 

39)  Извјештај о реализацији Плана рада Општинске управе Општине 
Фоча за 2019. годину, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 
40)  Извјештај о реализацији Стратегије развоја општине Фоча за 

2019. годину, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, 
Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

41)  Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске за 2019. 

годину:  
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1.  Сједиште замјеника Фоча,  
2.  Сједиште замјеника Требиње,  

Обрађивач: Правобранилаштво РС – Сједиште замјеника Фоча и 

Требиње, 

Предлагач: Правобранилаштво РС – Сједиште замјеника Фоча и 

Требиње,  

42) Информација о стању запослености у општини Фоча, са 
посебним освртом на број запослених, „рад на црно“, уплату 

доприноса и друге показатеље, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у 
сарадњи са Пореском управом Републике Српске, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

43)  Информација о стању у области занатско – предузетничке 
дјелатности на подручју општине Фоча, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 
44)  Информација о истраживачким радовима налазишта руда олова 

и цинка на подручју Мјесне заједнице Челебићи и припремама за 

експлоатацију руде,  
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у 

сарадњи са „Western mining“ д.о.о. Бања Лука,  

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 
45)  Информација о стању у области заштите животне средине на 

подручју општине Фоча,  

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча,  
46)  Информација о стању у области заштите од пожара на подручју 

општине Фоча, 

Обрађивач: Одјељење за општу управу, 
Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

47) Информација о активностима удружења грађана и невладиних 

организација са подручја општине Фоча у 2019. години, 
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и 

Одјељење за финансије, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча,  
48)  Информација о раду Општинске организације Црвени крст Фоча 

за 2019. годину,  

Обрађивач: ОО Црвени крст Фоча, 
Предлагач: ОО Црвени крст Фоча. 

 

Јун:  

49)  Информација о мјесним заједницама на подручју општине Фоча, 

Обрађивач: Одјељење за општу управу, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

50) Информација о стању у области борачко – инвалидске заштите на 

подручју општине Фоча, 

Обрађивач: Одјељење за општу управу, 
Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

51) Информација о материјалном, здравственом и стамбеном 

положају пензионера општине Фоча, 
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у 

сарадњи са Удружењем пензионера општине Фоча, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча,  
52)  Информација о стању у области насиља у породици на подручју 

општине Фоча, 

Обрађивач: ЈУ Центар за социјални рад Фоча, 
Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

53)  Информација о стању у области цивилне заштите на подручју 

општине Фоча, 
Обрађивач: Одјељење за општу управу, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

54)  Информација о стању у области лова и риболова на подручју 
општине Фоча, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у 

сарадњи са ЈУ НП „Сутјеска“ Тјентиште и удружењима грађана из 
области лова и риболова, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча.  

 

Јул:  

55)  Извјештаји за период јануар – јун  2020. године о стању у 

области:  
1.  Инспекције за храну и ветеринарске инспекције, 

2.  Тржишне инспекције, 
3.  Урбанистичко – грађевинске инспекције, 

4.  Водне инспекције, 

5.  Комуналне полиције, 
Обрађивач: Одјељење за инспекцијске послове и комуналну 

полицију, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

56)  Информација о квалитету воде за пиће на подручју општине 
Фоча за период јануар – јун 2020. године, 

Обрађивач: Одјељење за инспекцијске послове и комуналну 

полицију, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

57)  Информација о стању и остваривању сарадње са вјерским 

заједницама на подручју општине Фоча, 
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

58)  Информација о стању у области физичке културе и спорта на 
подручју општине Фоча, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у 

сарадњи са Спортским савезом општине Фоча, 
Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

59)  Информација о примарној здравственој заштити на подручју 

општине Фоча, 
Обрађивач: Јавна здравствена установа Дом здравља Фоча, 

Предлагач: Јавна здравствена установа Дом здравља Фоча, 

60) Информација о стању у области здравствене заштите и 
здравственог осигурања на подручју општине Фоча, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у 

сарадњи са ЈЗУ Дом здравља Фоча и Фондом здравственог осигурања 
РС, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

61)  Информација о стању у области социјалне и дјечије заштите на 

подручју општине Фоча, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у 
сарадњи са Јавном установом Центар за социјални рад Фоча, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

62)  Информација о реализацији иницијатива одборника, 
Обрађивач: Секретар Скупштине Општине Фоча,  

Предлагач: Начелник Општине Фоча. 

 

Август:   

Љетња пауза у раду Скупштине Општине Фоча. 

 

Септембар:  

63)  Извјештај о извршењу буџета Општине Фоча за период јануар – 

јун 2020. године, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

64)  Извјештај о реализацији потрошње буџетске резерве за период 
јануар – јун 2020. године, 

Обрађивач: Одјељење за финансије, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

65)  Извјештај о раду и пословању Јавне установе Дјечији вртић 

„Чика Јова Змај“ Фоча за 2019/2020. годину, 

Обрађивач: Јавна установа Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча, 
Предлагач: Јавна установа Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча, 

66)  Програм рада Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ 

Фоча за 2020/2021. годину, 
Обрађивач: Јавна установа Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча, 

Предлагач: Јавна установа Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча, 

67)  Информација о реализацији Програма развоја туризма на 
подручју општине Фоча, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у 

сарадњи са ЈУ Туристичка организација Општине Фоча, ЈУ НП 
„Сутјеска“ Тјентиште и Удружењем рафтинг клубова „Тара – Дрина“ 

Фоча, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 
68)  Информација о реализацији Стратегије интегрисаног руралног 

развоја општине Фоча за 2020. годину,  

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, 
Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

69)  Информација о стању безбједности на подручју општине Фоча за 

период јануар – јун 2020. године, 
Обрађивач: Полицијска управа  Фоча, 

Предлагач: Полицијска управа Фоча, 

70)  Информација о упису дјеце у први разред основне школе у 
школској 2020/2021. години, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 
71)  Информација о упису ученика у први разред средње школе у 

школској 2020/2021. години, 
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

72)  Информација о стипендирању студената у школској  2019/2020. 
години, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 
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73) Информација о стању у области образовања на почетку школске 
2019/2020. године на подручју општине Фоча, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча.  

 

Октобар:   

Пауза у раду Скупштине због одржавања Локалних избора у Босни и 
Херцеговини 2020. године.  

 

Новембар:  

Пауза у раду Скупштине због верификације резултата Локалних 

избора од стране Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, 

додјеле мандата за нови сазив Скупштине за период од 2020 – 2024. 
године и препрема за одржавање конститутивне сједнице Скупштине.  

 

Децембар:   
74)  Приједлог Програма рада Скупштине Општине Фоча за 2021. 

годину, 

Обрађивач: Секретар Скупштине Општине Фоча, 
Предлагач: Колегијум Скупштине Општине Фоча, 

75)  Информација о квалитету воде за пиће на подручју општине 

Фоча за период јануар – децембар 2020. године, 
Обрађивач: Одјељење за инспекцијске послове и комуналну 

полицију, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча.   

 

2.   НОРМАТИВНИ  ДИО   
 

Јануар:  

76)  Приједлог одлуке о висини вриједности непокретности на 
територији општине Фоча за 2020. годину, 

Обрађивач: Одјељење за финансије, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 
77)  Приједлог одлуке о висини пореске стопе за опорезивање 

непокретности на територији општине Фоча за 2020. годину, 

Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Начелник Општине Фоча.  

 

Фебруар:   

78)  Приједлог одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске 

цијене 1 m2 корисне површине стамбеног и пословног простора на 

подручју општине Фоча у 2019. години, 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча,  

79)  Приједлог одлуке о одређивању радног времена трговинских и 

занатских дјелатности на подручју општине Фоча, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, 
Предлагач: Начелник Општине Фоча.  

 

Март:  

80)  Приједлог одлуке о утврђивању просјечних јединичних цијена 

радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних 

површина,  
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча,  
81)  Приједлог одлуке о висини накнаде за трошкове уређења 

градског грађевинског земљишта за 2020. годину, 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне 
послове, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча,  

82)  Приједлог одлуке о измјени Одлуке о приступању изради 
стратегије развоја локалних путева и улица у насељу на подручју 

општине Фоча за период 2019 – 2028. године,   

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне 
послове, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча,  

83)  Приједлог одлуке о утврђивањи Нацрта стратегије развоја 
локалних путева и улица у насељу на подручју општине Фоча за 

период 2020 – 2029. године, 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне 
послове, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча. 
 

Април:  

84)  Приједлог одлуке о додјели награда и признања Општине Фоча 
за 2020. годину, 

Обрађивач: Комисија за награде и признања, 

Предлагач: Комисија за награде и признања.   

 

Мај:   

85)  Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о кућном реду 

у стамбеним зградама,  

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча. 
 

Новембар:  

86)  Нацрт буџета Општине Фоча за 2021. годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча.  

 

Децембар:  

87)  Приједлог одлуке о усвајању буџета Општине Фоча за 2021. 

годину,  
Обрађивач: Одјељење за финансије, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча, 

88)  Приједлог одлуке о извршењу буџета Општине Фоча за 2021. 
годину, 

Обрађивач: Одјељење за финансије, 

Предлагач: Начелник Општине Фоча.    
 

III   ПОСЕБНЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Ради  успјешног  остваривања  програмских  задатака,  обрађивачи 

материјала су дужни да материјале за сједнице Скупштине доставе 
секретару Скупштине, у довољном броју примјерака, након 

претходног утврђивања приједлога аката од стране Начелника 

Општине Фоча, односно овлашћеног предлагача. 
О реализацији Програма рада стараће се предсједник Скупштине и 

Начелник Општине Фоча.  

Овај програм ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 

Број:  01-022-108/19                                                ПРЕДСЈЕДНИК 
Фоча, 26.12.2019. године                               СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                                   Изет  Спахић, с.р.  

 

  2.   
 

На основу члана 7. став 3. Закона о социјалном становању Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 54/19), члана 39. 
став 2. тачка 2) и члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 38. 

став 2. тачка 2) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине 
Фоча“, број 8/17), уз претходну Сагласност Републичког секретаријата 

за расељена лица и миграције, број: 26.05-07-1024-10/19 од 13.12.2019. 

године, Скупштина Општине Фоча, на Тридесет петој редовној 
сједници, дана 26.12.2019. године,  д о н о с и     

 

О  Д  Л  У  К  У   

О  ФОНДУ  СТАМБЕНИХ  ЈЕДИНИЦА   

СОЦИЈАЛНОГ  СТАНОВАЊА   

 
I 

Овом одлуком утврђује се број расположивих и потребних стамбених 

јединица за категорије корисника социјалног становања који 
испуњавају услове утврђене Правилником о поступку додјеле 

стамбених јединица, као и право власништва и располагање фондом 

стамбених јединица социјалног становања изграђених на подручју 
општине Фоча (у даљем тексту: Општина).  

 

II 
1) Стамбеним збрињавањем, у смислу ове одлуке, сматра се 

становање одређеног стандарда које се уз подршку јавног сектора 

обезбјеђује свим физичким лицима која из различитих, а првенствено 
економских, социјалних и здравствених разлога нису у могућности да 

самостално ријеше стамбено питање на тржишту, као и лицима са 

дефицитарним занимањима, лицима која су остала без стамбене 
јединице усљед више силе и лицима која због лијечења дјетета остају 

на подручју Општине дуже од десет дана. 

2) Становање одређеног стандарда се заснива на начелима: 
економске доступности, правне сигурности, приступачности, заштите 

општег интереса, трајности и одрживости објеката, енергетске 
ефикасности, заштите здравља и животне средине и заштите од пожара 

и експлозивних материја. 

3)  Изузетно, стамбено збрињавање врши се у складу са  захтјевима 
донатора или кредитора који су обезбиједили финансијска средства за 

ове намјене. 
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4) Социјално становање у смислу стамбеног збрињавања 
подразумијева обезбјеђивање становања по цијени испод тржишне за 

породична домаћинства која не могу себи приуштити становање по 

тржишним условима. 

5)  Евиденцију стамбених јединица социјалног становања у Општини 

води Одјељење за општу управу.  
 

III 

1)  Фонд стамбених јединица социјалног становања чине стамбене 
јединице чија средства за изградњу се обезбјеђују из буџета Републике 

Српске, буџета Општине, средстава по пројектима домаћих или 

међународних институција, донаторских средстава, кредитних 
средстава, средстава јавно – приватног партнерства, у складу са 

одредбама прописа којима је регулисано јавно – приватно партнерство 

у Републици Српској, из грантова и других извора. 
2) Стамбене јединице социјалног становања обезбјеђују се на 

постојећим урбаним подручјима и то: изградњом нових стамбених или 

стамбено – пословних објеката, преуређењем постојећих објеката који 
немају оправданост досадашњег коришћења, адаптацијом постојећих 

слабо опремљених стамбених јединица или простора, повећањем броја 

стамбених јединица доградњом или надоградњом постојећих објеката, 
на други начин, за који Општина сматра да може служити у сврху 

социјалног становања. 

IV 
1)  Фонд расположивих стамбених јединица социјалног становања 

Општине на који се примјењују одредбе ове oдлуке тренутно чине 

сљедеће стамбене јединице: 
 

1.  Насеље Кратине:  

 

Број стана Тип стана Површина стана 

1. двособан 54,94 m2 

2. двособан 54,87 m2 

3. једнособан 48,32 m2 

4. гарсонијера 24,81 m2 

 
2.  Насеље Слатина:  

 

Број стана Тип стана Површина стана 

1. двособан 54,94 m2 

2. двособан 54,87 m2 

3. једнособан 48,32 m2 

4. гарсонијера 24,81 m2 

 

3.  Улица Студентска:  
 

Број стана Тип стана Површина стана 

1. једнособан 35 m2 

2. једнособан 35 m2 

3. једнособан 35 m2 

4. једнособан 35 m2 

5. једнособан 35 m2 

6. једнособан 35 m2 

 
4.  Улица Теслина:  

 

Број стана Тип стана Површина стана 

1. једнособан 38,43 m2 

2. једнособан 39,34 m2 

3. једноипособан 44,83 m2 

4. једноипособан 43,10 m2 

5. двособан 52,42 m2 

6. једнособан 29,92 m2 

7. једноипособан 44,83 m2 

8. једноипособан 43,10 m2 

9. двособан 52,42 m2 

10. једнособан 29,92 m2 

11. једноипособан 44,83 m2 

12. једноипособан 43,10 m2 

13. двособан 51,67 m2 

14. једнособан 29,92 m2 

 

 

 
 

 

 
 

 

5.  Насеље Бараковац (зграда са 20 станова):  
 

Број стана Тип стана Површина стана 

1. двособан 60,61 m2 

2. двособан 60,86 m2 

3. једнособан 43,64 m2 

4. гарсонијера 27,98 m2 

5. једнособан 43,64 m2 

6. двособан 60,61 m2 

7. двособан 60,86 m2 

8. једнособан 43,51 m2 

9. гарсонијера 27,98 m2 

10. једнособан 43,51 m2 

11. двособан 60,61 m2 

12. двособан 60,86 m2 

13. једнособан 43,51 m2 

14. гарсонијера 27,98 m2 

15. једнособан 43,51 m2 

16. двособан 60,61 m2 

17. двособан 60,86 m2 

18. једнособан 43,51 m2 

19. гарсонијера 27,98 m2 

20. једнособан 43,51 m2 

 

6.  Насеље Бараковац (зграда са 12 станова):  

 

Број стана Тип стана Површина стана 

1. једноипособан 43,82 m2 

2. једноипособан 43,94 m2 

3. једноипособан 43,95 m2 

4. једноипособан 40,07 m2 

5. двособан 50,48 m2 

6. двособан 50,42 m2 

7. двособан 50,44 m2 

8. двоипособан 63,64 m2 

9. двособан 49,15 m2 

10. двособан 50,42 m2 

11. двособан 50,44 m2 

12. двоипособан 63,64 m2  

 

2)  Потребан број стамбених јединица за категорије корисника 
социјалног становања који испуњавају услове утврђене Законом о 

социјалном становање на подручју Oпштине износи цца 30 стамбених 

јединица, те се овај фонд може повећати, о чему Скупштина Oпштине 
Фоча доноси одлуку, у складу са локалном стратегијом Општине, а 

располагање се врши према одредбама ове oдлуке и у складу са 

Законом о социјалном становању Републике Српске.  
 

V 

1) Носилац реализације социјалног становања у складу са овом 
oдлуком је Општина, која на свом подручју располаже стамбеним 

јединицама социјалног становања, на начин да их може дати у 

непрофитни закуп на одређено вријеме, уз сигурност коришћења, док 
трају потребе за стамбеним збрињавањем корисника и која уређује 

систем социјалног становања, уз обезбјеђивање просторних и 

урбанистичких услова за развој социјалног становања. 
2)  Стамбене јединице социјалног становања изграђене на подручју 

Општине су власништво Општине. 

3)  Стамбене јединице социјалног становања на подручју Општине не 
могу се отуђивати нити стављати под хипотеку. 

4)  Општина, као власник, има обавезу да:  

- поднесе захтјев за упис у земљишне књиге, у року од три мјесеца по 
добијању употребне дозволе објеката социјалног становања,  

-  у складу са Правилником о поступку додјеле стамбених јединица 

додијели ове стамбене јединице у непрофитни закуп на коришћење,  
-  у складу са Правилником о начину управљања и одржавања води 

рачуна о објектима социјалног становања,  

-  обезбјеђује сигурно и неометано коришћење стамбених јединица,  
-  чува употребну и тржишну вриједност стамбених јединица,  

-  врши контролу коришћења,  

-  успостави евиденције о закљученим уговорима о закупу,  
- предузме и друге мјере с циљем домаћинског управљања 

стамбеним јединицама. 

5)  Ради обједињавања евиденција о фонду стамбених јединица 
социјалног становања у Републици Српској, Општина, као власник, 

једном годишње је дужна да достави Републичком секретаријату за 

расељена лица и миграције, који је надлежан да води централни 
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регистар стамбених јединица, све евиденције и промјене стамбених 
јединица и закључених уговора о закупу. 

 

VI 

1)  Технички стандарди морају задовољавати величину стамбене 

јединице која се додјељује на коришћење у односу на број чланова 

породичног домаћинства, с тим да додијељени стан на коришћење не 
може бити већи од 81 m2.  

2) Технички стандарди приликом изградње објеката морају 

задовољавати норме које су прописане одговарајућим одредбама 
прописа којим се уређује област грађења у Републици Српској. 

 

VII 
1)  Измјене и допуне ове одлуке врше се по поступку и на начин 

њеног доношења. 

2)  Ступањем на снагу ове oдлуке престаје да важи Одлука o 
oснивању, управљању, располагању и кориштењу стамбеног фонда уз 

примјену принципа социјалног становања („Службени гласник 

Општине Фоча“, број 2/15). 
VIII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
  

Број:  01-022-109/19                                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Фоча, 26.12.2019. године                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                               Изет  Спахић, с.р.     

 

3.   
 

На основу члана 17. став 2. Закона о социјалном становању 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 
54/19), члана 39. став 2. тачка 2) и члана 82. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) 

и члана 38. став 2. тачка 2) Статута Општине Фоча („Службени 
гласник Општине Фоча“, број 8/17), уз претходну Сагласност 

Републичког секретаријата за расељена лица и миграције, број: 26.05-

07-1024-10/19 од 13.12. 2019 године, Скупштина Општине Фоча, на 
Тридесет петој редовној сједници, дана 26.12.2019. године,  д о н о с и   

 

О  Д  Л  У  К  У   

О  ВИСИНИ  ЗАКУПНИНЕ  ЗА  КОРИШЋЕЊЕ   

СТАМБЕНИХ  ЈЕДИНИЦА  СОЦИЈАЛНОГ  СТАНОВАЊА   

 
I 

1) Овом одлуком утврђује се висина закупнине кориснику са којим је 

закључен уговор о закупу коришћења стамбене јединице социјалног 
становања, која се користи у сврху одрживог управљања и одржавања 

стамбених јединица социјалног становања. 
2) За коришћење закупљене стамбене јединице закупац плаћа 

закуподавцу стамбене јединице закупнину, под условима и на начин 

одређен уговором о закупу, а у складу са одредбама ове одлуке. 
3) Закупнина за стамбене јединице социјалног становања је 

трошковна (непрофитна) и користи се у сврху одрживог управљања и 

одржавања стамбених јединица социјалног становања. 
 

II 

1) Закупнина се одређује на основу обрачуна свих стварних трошкова 
прибављања и коришћења стамбене јединице, а обрачунава се у 

фиксном износу, у конвертибилним маркама (КМ) и плаћа се у 12 

једнаких мјесечних рата, до 15. у мјесецу за претходни мјесец. 
2)  Висина закупнине одређена је на основу аргументованих 

процијењених и претпостављених трошкова, те се код утврђивања 

висине закупнине узима у обзир: 
-  тип стамбене јединице, 

-  зона стамбене јединице, 

-  коефицијент погодности, 
-  трошкови осигурања од основних ризика, 

-  трошкови амортизације, 

- трошкови управљања, одржавања заједничких дијелова зграде, 
инвестиционо одржавање и 

-  осигурање и ризик наплате. 

3)  Висину закупнине утврђује рјешењем Начелник Општине Фоча, у 
складу са овом одлуком, и то у распону од 1,00 КМ / 1 m2  до 1,20 КМ / 

1 m2 површине стамбене јединице. 

 
III 

1)  Трошкови комуналних услуга, као трошкови становања, не улазе 

у цијену закупнине. 
2)  Трошкови закупнине се могу субвенционисати, што је регулисано 

Одлуком о поступку субвенционисања закупнине. 

 

IV 
1)  Закупнина се уплаћује на посебан рачун, који ће се отворити за те 

намјене у буџету Општине Фоча. 

2)  Средства прикупљена од закупнине распоређују се према 

Акционом плану, који Начелник Општине Фоча, на приједлог 

Одјељења за општу управу, доноси једном годишње, након доношења 

локалне стратегије социјалног становања општине Фоча, а служиће у 
спровођењу исте. 

3)  Општина Фоча води евиденцију о прикупљеним средствима и ова 

средства уплаћена на посебан рачун се преносе из године у годину. 
4) Општина Фоча се обавезује да сноси трошкове одржавања 

заједничких дијелова и уређаја на згради и да инвестиционо одржава 

станове из прикупљене закупнине. 
5) Уколико се због измјене тржишних услова стекну услови за 

одређивање непрофитне закупнине и промијени њен износ, закупац је 

дужан да плаћа промијењени износ закупнине, уз обавезно 
потписивање одговарајућег анекса уговора о закупу, а на основу 

измјене Одлуке о висини закупнине, уз претходно прибављену 

сагласност Републичког секретаријата за расељена лица и миграције 
Републике Српске. 

V 

Измјене и допуне ове oдлуке врше се по поступку и на начин њеног 
доношења. 

VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број:  01-022-110/19                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 26.12.2019. године                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                                Изет  Спахић, с.р.  

 

4.   

 

На основу члана 18. став 2. Закона о социјалном становању 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 
54/19), члaна 39. став 2. тачка 2) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 38. 

став 2. тачка 2) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине 
Фоча“, број 8/17), уз претходну Сагласност Републичког секретаријата 

за расељена лица и миграције, број: 26.05-07-1024-10/19 од 13.12.2019 

године, Скупштина Општине Фоча, на Тридесет петој редовној 
сједници, дана 26.12.2019. године,  д о н о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У   

О  ПОСТУПКУ  СУБВЕНЦИОНИСАЊА  ЗАКУПНИНЕ   

 

I 
1) Овом oдлуком утврђује се поступак остваривања права на 

субвенцију закупнине, потребна документација за остваривање права 
на субвенцију закупнине, корисници стамбених јединица социјалног 

становања у општини Фоча који имају право на субвенцију закупнине, 

висина стопе субвенције закупнине по категоријама корисника, као и 
извори финансирања корисника тих права. 

2) Поступак испуњености општих и посебних услова прописан је 

Правилником о поступку додјеле стамбених јединица социјалног 
становања, док је висина закупнине утврђена Одлуком о висини 

закупнине за коришћење стамбених јединица социјалног становања, 

чији се трошкови могу субвенционисати. 
 

II 

1) Поступак за остваривање права на субвенцију закупнине и других 
трошкова становања покреће закупац или надлежни орган по 

службеној дужности, подношењем захтјева надлежном органу, уз 

достављање доказа потребних за остваривање ових права: 
-  одмах по објави коначне ранг листе за додјелу стамбених јединица 

из фонда социјалног становања на коришћење / закуп, 

-  након што почне тећи уговорни однос, 
- уколико се промијене чињенице и околности које могу бити основ 

за остваривање права на субвенционисање. 

2) Захтјев за остваривање права на субвенцију закупнине доставља се 
на прописаном обрасцу, који издаје Одјељење за општу управу 

Општине Фоча, а образац захтјева треба да садржи:  рубрике за 

основне личне податке, податке који се односе на тренутне услове 
становања, број чланова домаћинства, величину стамбене јединице, 

висину закупнине и основ за остваривање права на субвенцију, те 

стале потребне информације. 
3)  Образац захтјева за остваривање права на субвенцију је доступан 

у Шалтер сали Општине Фоча, на сајту Општине Фоча, као и 

просторијама Јавне установе Центар за социјални рад Фоча. 
4)  Уз образац захтјева налази се и образац изјаве. 
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5) Захтјев се подноси Одјељењу за општу управу Општине Фоча на 
прописаном обрасцу, уз достављање доказа потребних за остваривање 

права на субвенционисање. 

6)  Одјељење за општу управу Општине Фоча спровођење поступка 

утврђивања права и одабира корисника субвенције је дужно спровести 

у року од мјесец дана од дана пријема захтјева. 

 
III 

1) Приликом разматрања захтјева и утврђивања права на 

субвенционисање закупнине, право на субвенцију закупа могу 
остварити корисници у стању социјалне потребе, који немају никаква 

новчана примања или им приходи не прелазе износ од 20 % просјечне 

нето плате запослених у Републици Српској за претходну годину по 
члану домаћинства и то: 

-  стопа субвенције од 50 % за закупнину за рањиве категорије: 

расељена лица и избјеглице, демобилисани борци, ратни војни 
инвалиди од пете до десете категорије, повратници по споразуму о 

реадмисији, жртве ратне тортуре, самохрани родитељи, породице са 

троје и више дјеце, млади без родитељског старања, 
-  стопа субвенције од 50 % за закупнину за младе брачне парове до 

35 година, 

-  стопа субвенције у пуном износу од 100 % за закупнину за 
кориснике права која им припадају на основу закона којим се 

прописује социјална заштита, као што су: материјално необезбијеђена 

и за рад неспособна лица, лица са инвалидитетом, старија лица без 

породичног старања преко 65 година старости, жртве насиља у 

породици и друга лица у складу са законом, 
- стопа субвенције од 50 % за кориснике стамбених јединица које су 

изграђене у руралним срединама: Слатина и Кратине. 

2)  Под приходима се сматрају: плате и друга примања из радног 
односа, старосне, инвалидске и породичне пензије, приходи од 

пољопривредне дјелатности, примања по прописима борачко – 

инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата, приходи 
остварени по основу привредне, услужне и друге дјелатности и сл. 

 

IV 
 За остваривање права на субвенцију закупа, корисници који користе 

стамбене јединице социјалног становања, уз образац захтјева, 

потребно је да доставе сљедећу документацију: 
-  овјерена изјава корисника о истинитости података, 

- статус расељеног лица, што се доказује увјерењем издатог од стране 

надлежног органа, 
- лице старије од 65 година, што се доказује изводом из матичне 

књиге рођених, 

- млади брачни парови до 35 година, што се доказује изводом из 

матичне књиге вјенчаних, 

-  незапослено лице, што се доказује потврдом издатом од стране 

Завода за запошљавање или увјерењем пореске службе да се не води у 
евиденцији осигураних лица, 

-  овјерена кућна листа, 

- доказ, потврда о укупним приходима, чија се висина укупних 
прихода доказује платном листом, посљедњим чеком од пензије, 

увјерењем надлежне пореске службе о висини примања или други 

извори прихода уколико их имају, који се могу тражити и службеним 
путем од стране надлежног органа, 

-  демобилисани борци и ратни војни инвалиди прилажу рјешење 

надлежног органа о оствареном статусу и  
-  доказ да укупан катастарски приход по члану породице не прелази 

износ 10 % од просјечног катастарског прихода по једном хектару 

земљишта. 
V 

1) Висина субвенције утврђује се највише до висине закупа стамбене 

јединице и то на период од 12 мјесеци, уз могућност продужења 
подношењем новог захтјева под једнаким условима, као и приликом 

ранијег остварења права. 

2)  Након спроведеног поступка, начелник Одјељења за општу 
управу, у складу са својим овлашћењима и овом одлуком, доноси  

првостепено рјешење. 

3)  Против рјешења из подтачке 2. ове тачке странка има право 
жалбе, у року од 15 дана од дана пријема рјешења. 

4)  Жалба се, у два примјерка, предаје, непосредно или путем поште, 

органу који је донио првостепено рјешење, а иста се изјављује 
Начелнику Општине Фоча, као надлежном другостепеном органу. 

5)  Рјешење донесено по жалби је коначно.  
 

VI 

1)  Право на субвенционисање закупнине може се одобрити на 
период од 12 мјесеци, уз могућност продужења уз подношење новог 

захтјева, на начин и под условима прописаним овом одлуком. 

2)  Корисници права на субвенционисање дужни су пријавити сваку 
околност која утиче на обим или престанак права на субвенционисање 

надлежној општинској служби, у року од 15 дана од дана настанка 

околности. 

3) Начелник Општине Фоча ће именовати комисију која ће, једном 

годишње, покренути поступак ревизије права на субвенционисање 

закупнине и утврдити сваку околност која утиче на престанак и обим 
права на субвенцију. 

4)  Околности из ове тачке провјеравају се по службеној дужности. 

5)  Уколико се у поступку утврди да је подносилац захтјева дао 
неистините податке који су утицали на признавање или обим права, 

подносилац захтјева је дужан вратити износ који је остварио давањем 

неистинитих података. 
6)  Жалба на ревизију подноси се Начелнику Општине Фоча, у року 

од 15 дана од дана пријема рјешења. 

 
VII 

Средства прикупљена од закупнина ће се водити на посебном 

рачуну, односно на рачуну који ће се отворити за те намјене у буџету 
Општине Фоча, а обезбиједиће се из буџета Општине Фоча и буџета 

Републичког секретаријата за расељена лица и миграције. 

 
VIII 

1)  Измјене и допуне ове одлуке врше се по поступку и на начин 

њеног доношења. 

2)  Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о 

критеријумима за остваривање права на субвенционирање закупнине 
за стан („Службени гласник Општине Фоча“, број 11/17). 

 

IX 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“. 

 
Број:  01-022-111/19                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 26.12.2019. године                             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                                  Изет  Спахић, с.р.  

 

5.   

 

На основу члана 39. став 2. тачка 13) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 38. 
став 2. тачка 12) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине 

Фоча“, број 8/17) и Закључка Скупштине Општине Фоча, број: 01-022-

66/16 од 28.7.2016. године („Службени гласник Општине Фоча“, број 

9/16), Скупштина Општине Фоча, на Тридесет петој редовној сједници, 

дана 26.12.2019. године,  д о н о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У   

О  КУПОВИНИ  НЕПОКРЕТНОСТИ   

У  УЛИЦИ  НЕМАЊИНОЈ,  У  ФОЧИ,   

ОЗНАЧЕНИХ  КАО  КЧ  БРОЈ:  1037/1,   

УПИСАНИХ  У  ПЛ  БРОЈ:  1/8  КО  ФОЧА   

   

I 

Одобрава се куповина непокретности које се налазе у Фочи, у улици 
Немањиној, означених као к.ч. број: 1037/1, звана „Немањина“, кућа и 

зграда, површине 62 m², кућа и зграда, површине 45 m² и двориште, 

површине 234 m², уписане у Посједовни лист број:1/8 к.о. Фоча, на име 
Крунић Радислава.  

II 

1)  Укупна цијена непокретности из тачке I ове одлуке износи 
100.000,00 КМ (стотину хиљада конвертибилних марака). 

2)  Исплата 50 % цијене непокретности из подтачке 1. ове тачке 

извршиће се из буџета Општине Фоча за 2019. годину, а преосталих 50 
% из буџета Општине Фоча за 2020. годину. 

 

III 
Скупштина Општине Фоча овлашћује Начелника Општине Фоча да, 

у име Општине Фоча, закључи  уговор о купопродаји  непокретности 

из тачке I ове одлуке.  
 

IV 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Општине Фоча“.   

 

Број:  01-022-112/19                                              ПРЕДСЈЕДНИК 
Фоча, 26.12.2019. године                             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                             Изет  Спахић, с.р.    
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6.   

 

На основу члана 38. став 2. и члана 52. став 3. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 

106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. став 2. тачка 8) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) 

и члана 38. став 2. тачка 9) Статута Општине Фоча („Службени 
гласник Општине Фоча”, број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на 

Тридесет петој редовној сједници, дана 26.12.2019. године,  д о н о с и     

 

О  Д  Л  У  К  У   

О  УСВАЈАЊУ  ПРИЈЕДЛОГА  ИЗМЈЕНА  И   

ДОПУНА  ДИЈЕЛА  РЕГУЛАЦИОНОГ  ПЛАНА   

„БРОД  НА  ДРИНИ“  ФОЧА   

 

(Трећа  измјена)   

 

I 

1)  Усвајају се измјене и допуне дијела Регулационог плана „Брод на 
Дрини“ Фоча (у даљем тексту: План). 

2)  Локација на коју се односе измјене и допуне налази се са десне 

стране магистралног пута М 20, дионица: Брод на Дрини – Фоча, 
непосредно прије бензинске пумпе „НИС“ и обухвата парцелу 

означену као к.ч. број: 1290 к.о. Фоча, чија граница обухвата креће 

границом предметне парцеле, као и дио путног појаса између 

предметне парцеле и магистралног пута М 20. 

3)  Измјене и допуне Плана врше се за период од 10 година. 
4) Инвеститор измјена и допуна Плана за ову локацију је Живановић 

Владимир, из Фоче, који обезбјеђује средства за измјену Плана. 

 
II 

План садржи: 

–  А.  Општа документација – подаци о планирању, 
–  Б, Ц, Д, Е. и Ф.  Текстуална документација и  

–  Г.  Графичка документација.   

 
III 

1)  Општа и Текстуална документација Плана садрже прилоге: А, Б, 

Ц, Д, Е. и Ф. 
2)  A. I  Подаци о планирању. 

3)  Б.  Стање организације, уређења и коришћења простора садржи: 

–  Б. I  Просторна цјелина, 
–  Б. II  Природни услови и ресурси, 

–  Б. III  Изграђена физичка структура, 

–  Б. IV  Инфраструктура, 

–  Б. V  Животна средина, 

–  Б. VI  Биланси коришћења површина, ресурса и објеката, 

–  Б. VII  Оцјена стања организације, уређења и коришћења простора 
и 

–  Б. VIII  Валоризација постојећег грађевинског бонитета. 

4)  Ц.  Потребе, могућности и циљеви организације, уређења и 
коришћења простора садрже: 

–  Ц. I  Становништво и становање, 

–  Ц. II  Привредне дјелатности, јавне службе и друге друштвене 
дјелатности, 

–  Ц. III  Инфраструктура: 

1.  Саобраћајна, 
2.  Хидротехничка, 

3.  Електроенергетика, 

4.  Телекомуникације, 
–  Ц. IV  Животна средина, 

–  Ц. V  Биланс потреба и могућности. 

5)  Д.  План организације, уређења и коришћења простора садржи: 
–  Д. I  Организација простора, 

–  Д. II  Инфраструктура, 

–  Д. III  Животна средина, 
–  Д. IV  Биланси. 

6)  Е.  Одредбе и смјернице за спровођење Плана су: 

–  Е. I  Смјернице за даље планирање, 
–  Е. II  Општи урбанистичко – технички услови за изградњу 

грађевина и других објеката и за уређење и коришћење простора, 

–  Е. III  Смјернице за интерпретацију и примјену Плана, 
–  Е. IV  Статус затечених грађевина и других објеката, 

–  Е. V  Остале одредбе и смјернице за спровођење Плана. 
7)  Ф.  Приложена документација. 

8)  Г.  Графички дио Плана садржи: 

1.  Геодетски план,  Р 1:500, 
2.  Извод из РП „Брод на Дрини“,  Р 1:500, 

3.  Инжењерско – геолошка карта,  Р 1:500, 

4.  План организације простора,  Р 1:500, 

5.  План саобраћаја, саобраћајница и нивелације,  Р 1:500, 
6.  План  хидротехничке инфраструктуре,  Р 1:500, 

7.  План енергетске и телекомуникационе инфраструктуре,  Р 1:500, 

8.  Синтезни план инфраструктуре,  Р 1:500, 

9.  План регулационих и грађевинских линија,  Р 1:500, 

10.  План парцелације,  Р 1:500. 

IV 
Саставни дио ове одлуке је план урађен од стране „Пут инжењеринг“ 

д.о.о. Требиње, у мјесецу децембру 2019. године.   

 
V 

План се излаже на стални јавни увид код Одјељења за просторно 

уређење и стамбено – комуналне послове из Општинске управе 
Општине Фоча. 

VI 

О спровођењу ове одлуке стараће се Одјељење за просторно уређење 
и стамбено – комуналне послове из Општинске управе Општине Фоча.  

 

VII 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

“Службеном гласнику Општине Фоча”.   

 
Број:  01-022-113/19                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 26.12.2019. године                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                            Изет  Спахић, с.р.     

 

7.   

 

На основу члана 40. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 

84/19), члана 39. став 2. тачка 8) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 38. 
став 2. тачка 9) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине 

Фоча“, број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на Тридесет петој 

редовној сједници, дана 26.12.2019. године,  д о н о с и  
 

О  Д  Л  У  К  У   

О  ПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ  ИЗМЈЕНА  И  ДОПУНА  ДИЈЕЛА   

РЕГУЛАЦИОНОГ  ПЛАНА  „БРОД  НА  ДРИНИ“  ФОЧА   

 

(Пета  измјена)   

 

I 

Приступа се изради измјена и допуна дијела Регулационог плана 

„Брод на Дрини“ Фоча (у даљем тексту: План).  

 

II 
1)  Измјене и допуне Плана обухватају двије локације и то: 

-  локацију која се налази непосредно уз објекат бензинске пумпе 
„Нешковић“, у насељу Брод на Дрини, Фоча и обухвата парцелу 

означену као к.ч. број: 275, звана „Бродар“, у нарави ливада, треће 

класе, површине од 657 m2 и парцелу означену као к.ч. број: 622/2, 
звана „Бензинска пумпа“, површине 163 m2 и економско двориште, 

површине 1.345 m2, које парцеле су уписане у Посједовни лист број: 

354 к.о. Брод, чија граница обухвата прати границе предметних 
парцела (на графичком приказу означена као локација 1.) и  

-  локацију која се налази узводно од Јужног моста слободе у Фочи 

(лијева обала ријеке Дрине) и обухвата парцелу означену као к.ч. број: 
1292, звана „Босовина“, у нарави воћњак, друге класе, површине 1.867 

m2, која је уписана у Посједовни лист број: 2981 к.о. Фоча, чија 

граница обухвата прати границу предметне парцеле (на графичком 
приказу означена као локација 2.). 

2)  Саставни дио ове одлуке је и графички приказ локација на које се 

односе измјене и допуне. 
III 

1)  Измјене и допуне Плана врше се за период од 10 година. 

2)  Почетак рачунања периода из подтачке 1. ове тачке рачуна се од 
дана ступања на снагу одлуке о усвајању Плана. 

3)  Средства за израду Плана обезбиједиће подносиоц захтјева за 

измјене и допуне Плана – „Нешковић“ д.о.о. Бијељина, из Бијељине, 
Улица Сремска број 3. 

4)  Смјернице за израду Плана садржане су у Регулационом плану 

„Брод на Дрини“ Фоча, укључујући и његове измјене и допуне, као и 
Стратегији развоја општине Фоча.  

IV 

1)  Рок за израду Плана је 90 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке. 

2)  Нацрт Плана ће бити стављен на јавни увид, у трајању од 30 дана, 

у просторијама носиоца припреме Плана. 
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3)  Приједлог Плана и одлуку о усвајању Плана, са потребним 
образложењем, утврдиће носилац припреме Плана и Начелник 

Општине Фоча.                                                  

V 

Планом се, у складу са законом, треба утврдити: намјена површина, 

намјена и спратност објеката, густина насељености и коефицијент 

изграђености, коефицијент искоришћености, нивелациони подаци, 
регулационе и грађевинске линије, валоризација постојећих објеката и 

приједлог мјера интервенције, уређење слободних површина, 

урбанистичко – технички услови за пројектовање и извођење, услови 
за израду урбанистичких пројеката, облик и димензије грађевинских 

парцела (план парцелације), подаци о власничком статусу земљишта, 

услови уређења грађевинског земљишта, изградња објеката и мреже 
комуналне, енергетске и саобраћајне инфраструктуре, мјере заштите 

културно – историјског и природног насљеђа, мјере заштите 

становника и материјалних добара од природних и других непогода, 
мјере за уклањање архитектонских баријера и кретање лица са 

умањеним тјелесним способностима, мјере за заштиту животне 

средине, мјере енергетске ефикасности, економска валоризација Плана 
и друго што проистиче из карактера подручја, односно његове 

изграђености.  

VI 
1)  За носиоца припреме Плана одређује се Одјељење за просторно 

уређење и стамбено – комуналне послове из Општинске управе 

Општине Фоча. 

2)  Носилац израде Плана одредиће се уговором између „Нешковић“ 

д.о.о. Бијељина, из Бијељине и правног лица које посједује овлашћење 
за израду планске документације, прописане законом. 

 

VII 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

“Службеном гласнику Општине Фоча”.  

 
Број:  01-022-114/19                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 26.12.2019. године                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                              Изет  Спахић, с.р.   

 

8.   

На основу члана 38. став 2. и члана 52. став 3. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 

106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. став 2. тачка 8) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) 

и члана 38. став 2. тачка 9) Статута Општине Фоча („Службени 

гласник Општине Фоча”, број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на 

Тридесет петој редовној сједници, дана 26.12.2019. године,  д о н о с и      

 

О  Д  Л  У  К  У   

О  УСВАЈАЊУ  ПРИЈЕДЛОГА  ИЗМЈЕНА  И   

ДОПУНА  ДИЈЕЛА  РЕГУЛАЦИОНОГ  ПЛАНА   

„ХУМ  –  ШЋЕПАН  ПОЉЕ“  ФОЧА 

 

(Друга  измјена)   

 

I 

1)  Усвајају се измјене и допуне дијела Регулационог плана „Хум – 
Шћепан  Поље“ Фоча (у даљем тексту: План). 

2)  Измјене и допуне Плана обухватају три локације: А, Б и В, за које 

су  појединачно донесене одлуке о приступању изради измјена и 
допуна Регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“ Фоча. 

3)  Одлука о утврђивању Нацрта измјена и допуна дијела 

Регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“ Фоча, број: 01-022-03/19 
од 30.10.2019. године, је обухватила све три локације. 

4)  Измјене и допуне Плана врше се за период од 10 година. 

 
II 

1)  Локација А обухвата простор који заузима дио к.ч. број: 520 к.о. 

Хум, у површини од 0,71 ha, а налази се цца 1.300 m узводно од 
локалитета Бастаси и у непосредној близини граничи са локалитетом 

кампа „Ивона“, односно са његове југоисточне стране. Локација је 

трапезастог облика, дужине 110 m, а ширине 90 m по дужим странама. 
Југозападна страна границе локације налази се у окружењу изузетно 

стрме ријечне обале, а висина цца 30 m изнад ријеке, док је 

сјевероисточна граница нивелационо равна са постојећим 
магистралним путем. 

2)  Инвеститор измјена и допуна Плана за ову локацију, за коју је 

донесена Одлука о приступању изради измјена и допуна дијела 
Регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“ Фоча (Друга измјена), 

број: 01-022-7/17 од 16.2.2017. године, је Муминовић Владимир, из 

Фоче, који обезбјеђује средства за измјене и допуне Плана.  
 

III 
1)  Локација Б обухвата простор који заузима дио к.ч. број: 520 к.о. 

Хум, у површини од 0,67 ha и обухвата простор уз магистрални пут М 

18, на десној обали ријеке Дрине, а удаљена је од ушћа Пиве и Таре у 

Дрину цца 1,6 km. У непосредној близини, са источне стране, налази се 

рафтинг камп „Тара 87“. 

2)  Инвеститори измјена и допуна Плана за ову локацију, за коју је 
донесена Одлука о приступању изради измјена и допуна дијела 

Регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“ Фоча (Трећа измјена), 

број: 01-022-72/17 од 29.6.2017. године, су Нишић Андрија и Матовић 
Братислав, из Фоче, који обезбјеђују средства за измјене и допуне 

Плана.  

IV 
1)  Локација В обухвата простор који заузима дио к.ч. број: 520 к.о. 

Хум, у површини од 0,45 ha и обухвата простор на десној обали ријеке 

Дрине, испод магистралног пута М 18, у чијој се непосредној близини 
налази рафтинг камп „Тара 87“, а источно од предметне локације 

протиче поток (Манити поток), који се улива у Дрину. 

2) Инвеститор измјена и допуна Плана, за коју локацију је донесена 
Одлука о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог 

плана „Хум – Шћепан Поље“ Фоча (Четврта измјена), број: 01-022-

29/18 од 30.3.2018. године, је Милић Далибор, из Фоче, који 
обезбјеђује средства за измјене и допуне Плана. 

 

V 

Приједлог плана садржи: 

-  I, II и III дио (тачке: А, Б, В, Г, Д, Ђ) – Општи и Текстуални дио, 
-  IV  Графички дио.  

VI 

1)  А.  Увод Приједлога Плана садржи: 
1.  Подаци о планирању, 

2.  Извод из планске документације, 

3.  Одлука о приступању изради Регулационог плана, 
4.  Плански период, 

5.  Просторна цјелина, 

6.  Носилац припреме и носилац израде Плана, 
7.  Радни тим за израду Плана, 

8.  Подаци о сарадњи и усаглашавању ставова, 

9.  Јавни увид и стручна расправа о преднацрту Плана, 
10.  Приједлог Плана, 

11.  Преглед информационо – документационе основе Плана. 

2)  Б.  Анализа и оцјена стања садржи: 
1.  Територија просторне цјелине, 

2.  Мјесто, намјена и улога просторне цјелине у ширем подручју, 

3.  Организација просторне цјелине и основне физичке структуре, 

4.  Природни ресурси, 

5.  Комунална опремљеност и уређеност простора, 
6.  Степен заштите културно – историјског и природног наслеђа, 

7.  Животна средина, 

8.  Могућност кретања лица са умањеним тјелесним способностима. 
3)  В.  Проблеми стања садрже: 

1.  Организација простора, 

2.  Саобраћај, 
3.  Зелене површине, 

4.  Комунална инфраструктура, 

5.  Оцјена стања организације, уређења и коришћења простора. 
4)  Г.  Циљеви просторног развоја садрже: 

1.  Становништво и становање, 

2.  Пословне и привредне дјелатности, 
3.  Зелене површине, 

4.  Инфраструктура, 

5.  Животна средина, 
6.  Биланси коришћења површина, ресурса и објеката. 

5)  Д.  Програм (Концепт) Плана садржи: 

1.  Урбанистички концепт, 

2.  Детаљна намјена површина, 

3.  Регулационе линије, 

4.  Грађевинске линије, 
5.  Парцелација, 

6.  Биланс Плана, 

7.  Општи урбанистичко – технички услови за грађење, 
8.  Обезбјеђење јавног и општег интереса, 

9.  Опремање техничком и комуналном инфраструктуром, 

10.  Геотехнички услови за грађење, 
11.  Услови за заштиту животне средине, 

12.  Услови за заштиту људи и добара од пожара, 

13.  Услови за заштиту људи и добара у случају елементарних 
непогода, ратних катастрофа и технолошких акцидената, 

14.  Мјере заштите природних, културно – историјских цјелина и 

објеката амбијенталних вриједности, 
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15.  Мјере енергетске ефикасности, 
16.  Услови за кретање лица са умањеним тјелесним способностима, 

17.  Економска валоризација Плана. 

6)  Ђ.  Валоризација постојећег грађевинског фонда. 

7)  IV  Графички дио садржи: 

–  Карте стања: 

01.  Геодетска подлога са постојећом парцелацијом,  Р 1:5.000, 
02.  Извод из Регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“,  Р 1:1.000, 

03.  Инжењерско – геолошка карта,  Р 1:1.000, 

04.  Анализа и оцјена постојећег стања,  Р 1:1.000, 
–  Карте планираног рјешења: 

05.  План просторне организације,  Р 1:1.000, 

06.  План саобраћаја и нивелације,  Р 1:1.000, 
07.  План инфраструктуре – хидротехника,  Р 1:1.000, 

08.  План инфраструктуре – електроенергетика и телекомуникације,  

Р 1:1.000, 
09.  План инфраструктуре – синтезна карта,  Р 1:1.000, 

10.  План грађевинских и регулационих линија,  Р 1:1.000, 

11.  План парцелације,  Р 1:1.000, 
12.  План зелених површина,  Р 1:1.000.  

 

VII 
Саставни дио ове одлуке је План урађен од стране „Пројект“ а.д. 

Бања Лука, из Бање Луке, у мјесецу децембру 2019. године.  

 

VIII 

План се излаже на стални јавни увид код Одјељења за просторно 
уређење и стамбено – комуналне послове из Општинске управе 

Општине Фоча.  

IX 
О спровођењу ове одлуке стараће се Одјељење за просторно уређење 

и стамбено – комуналне послове из Општинске управе Општине Фоча. 

 
X 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

“Службеном гласнику Општине Фоча”.  
 

Број:  01-022-115/19                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 26.12.2019. године                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                               Изет  Спахић, с.р.     

 

9.  

 

На основу члана 39. став 2. тачка 37) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 38. 

став 2. тачка 40) и члана 93. став 2. Статута Општине Фоча 

(„Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и чл. 158. и 176. 
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине 

Фоча“, број 14/17), након разматрања Записника са Тридесет четврте 
редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 27.11.2019. године, у 

оквиру тачке 1. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Тридесет 

петој редовној сједници, дана 26.12.2019. године,  д о н о с и   
 

З А К Љ У Ч А К   

 
1.  Скупштина Општине Фоча усваја Записник са Тридесет четврте 

редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, одржане 27.11.2019. 

године.  
2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број:  01-022-116/19                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 26.12.2019. године                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                                  Изет  Спахић, с.р.    

 

10.   

На основу члана 13. став 14. Закона о социјалном становању 

Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске“, број 

54/19), члана 59. и члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 63. 

Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 

8/17), уз претходну Сагласност Републичког секретаријата за расељена 
лица и миграције, број: 26.05-07-1924-10/19 од 13.12.2019. године од 

13.12.2019. године, Начелник Општине Фоча, дана 27.12.2019. године,  
д о н о с и  

П Р А В И Л Н И К 

О  ПОСТУПКУ  ДОДЈЕЛЕ  СТАМБЕНИХ  ЈЕДИНИЦА 

СОЦИЈАЛНОГ  СТАНОВАЊА 

 

 

Члан 1. 
(1) Овим правилником се прописује поступак утврђивања 

испуњености општих и посебних услова, начин утврђивања ранг – 

листе корисника, ради додјеле стамбених јединица социјалног 

становања на кориштење. 

(2) Стамбено збрињавање обезбјеђује се додјелом стамбене јединице 

у непрофитни закуп, на одређено вријеме, уз сигурност кориштења, 
док трају потребе за стамбеним збрињавањем и уз испуњеност општих 

и посебних услова прописаних овим правилником. 

(3)  Изузетно, уколико се ради о стамбеним јединицама које су 
изграђене средствима донатора или кредитора, поступак додјеле се 

може врши у складу са њиховим захтјевима. 

 
Члан 2. 

Право на додјелу стамбене јединице на кориштење имају физичка 

лица која испуњавају опште услове: 
1)  да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине или 

страни држављани који имају дозволу за привремени или стални 

боравак у Републици Српској, што се доказује увјерењем о 
држављанству, односно актом о привременом или сталном боравку, 

2) да имају пријављено пребивалиште или боравиште у јединици 

локалне самоуправе у којој остварују право на стамбену јединицу, 
најмање три године непрекидно у тренутку расписивања јавног 

конкурса, што се доказује пријавом о пребивалишту, 

3)  да немају у посједу или власништву непокретност на територији 

Босне и Херцеговине или је она неусловна за живот у смислу 

непостојања електроинсталација, водоводних и санитарних 
инсталација и пријетња је по здравље или стамбена јединица није 

одговарајуће површине, с обзиром на број чланова породичног 

домаћинства, 
4)  да мјесечни приходи по члану домаћинства не прелазе 35 % 

просјечне нето плате остварене у Републици Српској у претходној 

години.  
Члан 3. 

(1)  Сматра се да лице нема у посједу и власништву непокретност на 

територији Босне и Херцеговине ако: 
1) оно или члан његовог породичног домаћинства нема у посједу и 

власништву непокретност, односно стамбену јединицу / стан која је 

одговарајућег стандарда за њега и његово породично домаћинство у 
смислу овог правилника, 

2)  ако стан или стамбену јединицу у јавној својини користи по 

основу закупа на одређено вријеме без права на куповину. 
(2) Сматра се да лице није без непокретности, односно стамбене 

јединице / стана ако се он или чланови његовог породичног 

домаћинства у периоду од пет година прије објављивања конкурса 

својом вољом лишио својине или сусвојине на непокретности чија 

тржишна вриједност износи више од 50 % тржишне вриједности 

стамбене јединице одговарајућег стандарда за њега и његово 
породично домаћинство у смислу овог правилника.  

 

Члан 4. 
(1)  Под стамбеном јединицом одговарајућег стандарда сматра се 

стамбена јединица која одговара стамбеним потребама породичног 

домаћинства у смислу да испуњава основне услове становања у 
погледу опремљености електроинсталацијама, водоводним и 

санитарним инсталацијалма и није пријетња по здравље, те је 

одговарајуће површине, с обзиром на број чланова породичног 
домаћинства. 

(2)  Члановима породичног домаћинства, у смислу овог правилника, 

сматрају се лица која са лицем које се пријавило на јавни конкурс живе 
у заједничком домаћинству и то: брачни и ванбрачни супружници, 

њихова дјеца, брачна, ванбрачна и усвојена, пасторчад, дјеца дата под 

старатељество и друга дјеца без родитеља дата на издржавање, мајка, 
отац, очух, маћеха, усвојилац, дјед и баба, браћа и сестре. 

(3) У складу са општим условима, с обзиром на број чланова 

породичног домаћинства, одговарајућом површином се сматра ако је 
структура и корисна површина стамбених јединица: 

1)  за једно лице, већа од 25 м
2

, 

2)  за сваког сљедећег члана породичног домаћинства, већа за 7 м
2

. 

(4) Укупна површина додијељене стамбене јединице породичном 

домаћинству не може бити већа од 81 м
2

. 

 

Члан 5. 
(1)  Према околностима наведених у складу са чланом 2. тачка 1), 2) 

и 3) овог правилника, испуњавање општих услова доказује се: 

1)  увјерењем о држављанству или потврдом о пребивалишту,  
2) изводом из евиденције некретнина или овјереном изјавом да нема 

непокретност на територији БиХ, које је издато од стране надлежног 

органа, 
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3)  број и старосна доб чланова породичног домаћинства доказује се 
кућном листом, овјереном код надлежног органа јединице локалне 

самоуправе, те родним листом за све малољетне чланове породичног 

домаћинства који није старији од шест мјесеци, односно за пунољетње 

чланове породичног домаћинства фотокопијом важећих личних карата 

за сваког пунољетног члана породичног домаћинства наведеног на 

кућној листи заједничког домаћинства, уз сагласност подносиоца 
пријаве за просљеђивање личних и осталих података у циљу тачности 

и вјеродостојности, укључујући и провјере по службеној дужности, као 

и додатном провјером обиласка терена од стране надлежне комисије, 
која ће о условности стамбене јединице водити службену забиљешку, 

те сачинити записник који садржи фотодокументацију о утврђеним 

чињеницама. 
(2)  Општи услов у складу са чланом 2. тачка 4) овог правилника  се 

доказује потврдом издатом од стране послодавца о висини примања за 

запослене чланове породичног домаћинства или потврдом издатом од 
стране Завода за запошљавање или овјереном изјавом о другим 

врстама прихода за све чланове породичног домаћинства. 

(3)  Под приходима сматрају се примања и приходи који се остварују 
у мјесечним износима и то приходи по основу радног односа, уговора 

о дјелу, пензија, инвалиднина и других примања по основу борачко – 

инвалидске заштите, као и приход од регистрованог пољопривредног 
газдинства или приход по основу регистроване самосталне 

дјелатности. 

(4)  На основу општих услова, који су елиминаторни и обавезујући за 

све кориснике, утврђује се подобност потенцијалних корисника за 

додјелу стамбених јединица на кориштење, одвојено према структури 
стамбених јединица у односу на број чланова породичног домаћинства 

у складу са овим правилником. 

(5)  Уколико нема стамбених јединица одговарајуће површине у 
складу са бројем чланова породичног домаћинства, подносилац 

пријаве може писаном изјавом, овјереном код надлежног органа, 

изјавити да прихвата мањи стан од стана који му припада. 
 

Члан 6. 

На основу посебних услова утврђује се ранг – листа за додјелу 
стамбених јединица, а породичном домаћинству максимално се може 

додијелити 280 бодова и то: 

1)  на основу броја чланова породичног домаћинства утврђује се 
максимално 50 бодова и то: 

1.  за сваког пунољетног члана пет бодова, укључујући и подносиоца 

пријаве, 
2.  за сваког малољетног члана десет бодова,  

2)  на основу стамбеног статуса утврђује се максимално 70 бодова и 

то: 

1.  за становање у колективном, алтернативном смјештају 70 бодова,  

2.  за становање у неусловним објектима, у складу са условима 

наведеним у члану 2. став 1. тачка 3. и члану 3. овог правилника, 25 
бодова,  

3.  за становање са другим породицама и подстанарство,  до 25 

бодова и то за дуже од пет година 25 бодова, а краће од пет година 10 
бодова. 

3)  на основу социјалног статуса утврђује се максимално 40 бодова и 

то: 
1.  за кориснике права која им припадају на основу закона којим се 

прописује социјална заштита, као што су материјално необезбијеђена и 

за рад неспособна лица, лица са инвалидитетом са утврђеним 
процентом тјелесног оштећења преко 70 %, старија лица без 

породичног старања преко 65 година, жртве насиља у породици – 40 

бодова, 
2.  корисницима сталне новчане помоћи – 30 бодова, 

3. ако висина мјесечних прихода по члану домаћинства износи до 20 

% просјечне нето плате остварене у Републици Српској у претходној 
години, 20 бодова, 

4. ако мјесечни приходи по члану домаћинства износи од 20 % до 35 

% просјечне нето плате остварене у Републици Српској у претходној 
години, 10 бодова, 

4)  на основу припадности рањивим категоријама максимално 60 

бодова, и то:  
1.  расељена лица и избјеглице – 20 бодова, 

2.  демобилисани борци – 20 бодова,  

3.  ратни војни инвалиди од пете до десете категорије – 20 бодова, 
4.  повратници по споразуму о реадмисији и жртве ратне тортуре – 20 

бодова, 
5.  самохрани родитељи или породице са троје и више дјеце или 

млади без родитељског старања – 20 бодова, 

5)  на основу припадности посебним категоријама максимално 60 
бодова и то: 

1)  млади и млади брачни парови до 35 година – 60 бодова, с тим да 

се младим брачним паром, у смислу одредаба овог правилника, 

сматрају супружници од којих један није старији од 35 година на дан 
расписивања конкурса, а брак им траје најмање једну годину,  

2.  лица са дефицитарним занимањима – 50 бодова, с тим да 

Начелник Општине, у складу са локалном стратегијом, утврђује број 

ових станова и дефицитарна занимања која се не могу наћи на 

тржишту рада на подручју јединице локалне самоуправе или их има 

недовољно, а од посебног су значаја за развој јединице локалне 
самоуправе, те у односу на број расположивих стамбених јединица 

планираних на основу локалне стратегије доноси посебан правилник за 

бодовање дефицитарних занимања, јер се ради о посебној категорији 
која не мора испуњавати опште услове прописане овим правилником.  

 

Члан 7. 
(1)  Стамбени статус се доказује: 

1)  за становање у колективном / алтернативном смјештају – 

потврдом / рјешењем надлежног органа о врсти смјештаја, на којој су 
назначени сви чланови домаћинства који користе колективни / 

алтернативни смјештај, 

2)  за становање у неусловним стамбеним јединицама, доказује се 
додатном провјером обиласка терена о условности, 

3)  за становање са другим породицама и подстанарство се доказује: 

1. уговором о подстанарском односу или изјавом о подстанарском 
односу, овјереном код надлежног органа у мјесту пребивалишта или 

нотарски обрађену, којом изјављује да стамбена јединица не одговара 

у погледу стамбеног простора и броју чланова породичног 

домаћинства, 

2. комисија врши додатну провјеру на терену, с тим да се не сматра 
становањем код својих родитеља или супружникових родитеља или 

ванбрачног партнера и сродника у првој линији у заједничком 

домаћинству уколико ова лица на територији Босне и Херцеговине у 
својини имају једну или више стамбених јединица, 

4)  правоснажном одлуком којом је окончан оставински поступак и 

другим валидним документма издатих од надлежних органа.  
(2)  Вреднује се само посљедњи стамбени статус на дан подношења 

пријаве на конкурс, остварен у континуитету. 

 
Члан 8. 

Испуњавање посебних услова на основу социјалног статуса и 

припадности рањивим категоријама корисник доказује: на основу 
одлуке суда код самохраних родитеља, одговарајућим увјерењима или 

потврдама издатих код надлежних органа који води службену 

евиденцију, као и одговарајућом потврдом службе за запошљавање за 
све пунољетне чланове породичног домаћинства, те Центра за 

социјални рад, с тим да се неспособност за рад због болести доказује 

потврдом здравствене установе у којој је постављена дијагноза са 

потписом три љекара одговарајуће специјалности који је издат само у 

сврху конкурисања за социјално становање и није старији од шест 

мјесеци од дана истека рока за пријављивање на конкурс, те других 
валидних докумената.  

Члан 9. 

(1) Докази о испуњавању посебних услова о којима се не води 
службена евиденција подлијежу провјери и то увидом на терену, путем 

надлежних општинских служби, увидом у одговарајуће базе података, 

као и путем других доступних извора података.  
(2)  Уколико, у било којој фази, буде утврђено да су поједини 

потенцијални корисници намјерно или свесно дали нетачне податке у 

пријави и / или неистините наводе у изјави, таква пријава ће бити 
дисквалификована по службеној дужности, а у случају сумње у 

вјеродостојност документа провјерити их увидом на лицу мјеста или 

на други начин и утврђено стање констатовати записником.  
 

Члан 10. 

(1)  Број додијељених бодова потенцијалном кориснику се збраја 
према свим основама и потенцијални корисници се рангирају према 

опадајућем редослиједу од највишег ка најнижем укупног броја 

бодова. 
(2)  Ако два или више лица имају исти број додијељених бодова, 

предност приликом додјеле стамбене јединице на кориштење имају 

млади и млади брачни парови до 35 година, затим рањиве категорије 
као што су: расељена лица и избјеглице, демобилисани борци, ратни 

војни инвалиди од пете до десете категорије, повратници по споразуму 

о реадмисији, жртве ратне тортуре, самохрани родитељи, породице са 
троје и више дјеце, млади без родитељског старања, затим корисници 

права која им припадају на основу закона којим се прописује социјална 
заштита, као што су: материјално необезбијеђена и за рад неспособна 

лица, лица са инвалидитетом, старија лица без породичног старања, 

жртве насиља у породици. 
Члан 11. 

(1)  Општина Фоча поступак додјеле стамбених јединица на 

кориштење врши путем јавног конкурса, који се објављује на интернет 
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страници и огласној табли Oпштине Фоча, у средствима јавног 
информисања, на интернет страници Републичког секретаријата за 

расељена лица и миграције. 

(2)  Јавни конкурс не може бити отворен краће од 30 (тридесет) дана, 

а у случају потребе, трајање конкурса се може продужавати због 

недовољног броја пријављених, уз назначавање новог рока. 

(3)  Пријаве на јавни конкурс достављају се на адресу Oпштине, 
лично или препоручено путем поште, у затвореној коверти, с 

назнаком: „ЗА ЈАВНИ КОНКУРС, Додјела стамбених јединица 

социјалног становања на кориштење, НЕ ОТВАРАЈ“. 
(4) Пристигле пријаве ће се евидентирати на листу пријема, са 

тачном назнаком подносиоца пријаве, датума и времена пријема и 

потписом подносиоца, те ће се чувати у стању у каквом су запримљене 
све до оног тренутка док исте не преузме у року од пет дана од дана 

затварања јавног конкурса комисија за спровођење конкурне 

процедуре. 
(5) Лице задужено за пријем и протокол на писарници Општине ће 

предсједнику комисије сачинити записник о примопредаји, са листом 

пријема  поднијетих пријава, са назнаком и бројем пријава, тачним 
датумом и временом преузимања. 

(6) Стамбене јединице изграђене из средстава донација или 

кредитних средстава дају се у закуп, односно могу се додијелити на 
кориштење у складу са поступком и условима који захтијева донатор 

или кредитор који обезбјеђује финансијска средства за пројекте 

социјалног становања. 

(7)  Јавни конкурс садржи: 

1) број и структуру стамбених јединица који ће бити додијељени у 
непрофитни закуп, 

2)  опште и посебне услове за утврђивање ранг – листе,  

3)  начин бодовања, 
4)  доказе испуњавања општих и посебних услова, 

5)  вријеме трајања конкурса, 

6)  висину закупнине, 
7)  податке о контакт особи и додатне информације. 

(8)  Конкурсну процедуру спроводи комисија, коју именује Начелник 

Општине, у року од 15 дана од дана објаве јавног конкурса. 
(9)  Комисија се именује на период од двије године и она броји пет 

чланова, заједно са предсједником комисије, у коју се именују лица 

одговарајуће стручне спреме за ову врсту посла, с тим да је један члан 
комисије представник Јавне установе Центар за социјални рад Фоча.  

 

Члан 12. 
(1)  Комисија ради на састанцима које сазива предсједник комисије, 

на којем се отварају пристигле пријаве, а неблаговремене пријаве се 

записнички евидентирају и неотворене враћају подносиоцима у року 

од три дана од дана засиједања комисије. 

(2)  На састанке комисије позивају се сви именовани чланови 

комисије, у складу са пословником о раду комисије, који се усваја на 
првом састанку комисије. 

(3)  Комисија има секретара комисије, који обавља административне 

послове и води записник за свако од својих засједања, који потписују 
чланови комисије, и он нема право гласа и одлучивања у комисији. 

(4) Права и обавезе комисије детаљно се регулишу пословником о 

раду комисије за додјелу стамбених јединица социјалног становања на 
кориштење. 

(5)  Комисија врши преглед свих благовремених пристиглих пријава 

на јавни конкурс  у односу на испуњеност општих услова, те може да 
одбаци пријаву уколико нису испуњени општи услови, затим 

примјеном посебних услова, у складу са овим правилником, утврђује 

број бодова према сваком појединачном услову, те укупан број бодова 
према сваком потенцијалном кориснику појединачно, одвојено према 

расположивој структури стамбених јединица. 

(6)  Потенцијални корисници се рангирају према опадајућем 
редослиједу од највишег до најнижег укупног броја бодова и формира 

се прелиминарна ранг – листа корисника, након које се врши додатна 

провјера садашњег стамбеног статуса потенцијалних корисника. 
(7)  На основу укупног броја бодова и додатне провјере стамбеног 

статуса, комисија доноси одлуку о утврђивању прелиминарне ранг – 

листе, која се објављује на огласној табли Општине и на интернет 
страници, и она садржи: редни број према редослиједу првенства, име, 

презиме, име родитеља корисника и укупан број чланова породичног 

домаћинства, додијељени број бодова према сваком услову и укупан 
број бодова, датум утврђивања листе и објаве и упутство о подношењу 

приговора. 
(8)  Комисија доноси одлуку већином гласова. 

(9)  Задатак комисије је да, након спроведене конкурсне процедуре, 

утврди прелиминарну ранг – листу, на коју се у року од 15 дана од 
дана објављивања може поднијети приговор комисији. 

 

 

Члан 13. 
(1)  Приговори се подносе комисији која разматра све пристигле 

приговоре и може да прихвати приговор као основан и измијени 

прелиминарну ранг – листу, да одбије приговор као неоснован и 

потврди прелиминарну ранг – листу. 

(2)  Након окончања поступка по поднесеним приговорима на 

прелиминарну ранг – листу, комисија утврђује коначну ранг – листу. 
(3)  Коначна листа корисника се закључује сходно броју изграђених 

стамбених јединица према структури стамбених јединица, а додатно се 

сачињава листа корисника права на стамбено збрињавање према 
редослиједу утврђених приоритета. 

(4) На основу коначне ранг – листе, Начелник Општине доноси 

рјешење о додјели стамбене јединице на кориштење.  
(5) Свим учесницима конкурса који нису на коначној ранг – листи 

шаље се обавјештење, како би благовремено могли изјавити жалбу, 

док се рјешење о додјели стамбене јединица на кориштење доставља 
лицима са коначне ранг – листе. 

(6)  Учесник конкурса има право да у року од 15 дана од дана 

пријема обавјештења и рјешења о додјели стамбене јединице на 
кориштење изјави жалбу Секретаријату ако сматра да су се у 

конкурсној процедури десиле такве неправилности које би могле 

утицати на објективност његовог исхода. 
(7)  На основу коначног рјешења о додјели стамбене јединице, 

Начелник Општине, као закуподавац, ће са корисником, као закупцем, 

закључити уговор о закупу, којим се дефинишу права и обавезе по 

основу кориштења стамбене јединице, у складу са прописима којим се 

уређује социјално становање и облигациони односи. 
(8)  Уговор о закупу се закључује на период од 12 мјесеци, уз 

могућност продужења, уколико постоје услови за даље стамбено 

збрињавање у складу са овим правилником. 
 

Члан 14. 

(1)  Изузетно, лицима која су остала без стамбене јединице усљед 
више силе и лицима која, због лијечења малољетног дјетета којем је 

неопходна здравствена њега, имају потребу боравити у другој 

јединици локалне самоуправе дуже од десет дана, начелник општине 
те јединице локалне самоуправе може додијелити стамбену јединицу 

на привремено кориштење, без јавног конкурса, док трају разлози за 

њено кориштење. 
(2) Комисија из члана 11. став 8. овог правилника утврђује 

оправданост разлога за додјелу стамбених јединица на кориштење 

лицима из става 1. овог члана, без спровођења јавног конкурса. 
(3)  На рјешење из става 1. овог члана може се изјавити жалба 

Секретаријату, у року од 15 дана од дана пријема рјешења. 

 

Члан 15. 

(1)  Рјешење Секретаријата донесено по жалби из члана 13. став 6. и 

члана 14. став 3. је коначно и против њега се може покренути управни 
спор. 

(2) На основу коначног рјешења закључује се уговор о закупу 

стамбене јединице социјалног становања на кориштење, којег 
потписује, као закуподавац, Начелник Општине, односно лице које он 

овласти. 

(3)  Уколико лице које је добило стамбену јединицу социјалног 
становања на кориштење по основу коначног рјешења не закључи 

уговор о закупу без оправданог разлога у року предвиђеном у 

коначном рјешењу, стамбена јединица ће се понудити сљедећем лицу 
на листи реда првенства и предложити доношење акта о стављању ван 

снаге раније донијетог акта, као и доношење новог акта о непрофитном 

закупу стамбене јединице социјалног становања на кориштење. 
 

Члан 16. 

Општина Фоча ће, као закуподавац, у току коришћења додијељене 
стамбене јединице, најмање једном годишње, вршити контролу броја 

чланова домаћинства и вршити ревизију остваривања права за даље 

коришћење, у складу са овим правилником. 
 

Члан 17. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Општинe Фоча“.  

 

Број: 02-014-547/19                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Фоча, 27.12.2019. године                                        Радисав Машић, с.р.                                                             

 

11. 

На основу члана 19. став 2. Закона о социјалном становању 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 

54/19), члана 59. и члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 63. 
Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 
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8/17), уз претходну Сагласност Републичког секретаријата за расељена 
лица и миграције, број: 26.05-07-1024-10/19 од 13.12.2019. године, 

Начелник Општине Фоча, дана 27.12.2019. године,  д о н о с и  

 

П Р А В И Л Н И К 

О  НАЧИНУ  УПРАВЉАЊА  И  ОДРЖАВАЊА 

СТАМБЕНИХ  ЈЕДИНИЦА СОЦИЈАЛНОГ  СТАНОВАЊА 

 

Члан 1. 

(1) Овим правилником се прописује начин управљања и одржавања 
стамбених јединица социјалног становања, начин обезбјеђивања 

сигурног и неометаног коришћења стамбених јединица, чување 

употребне и тржишне вриједности стамбене јединице, старање о 
инвестиционом и текућем одржавању, вођење евиденције стамбених 

јединица и уговора о закупу, предузимање и других мјера с циљем 

домаћинског управљања стамбеним јединицама социјалног становања 
које су у власништву Општине Фоча. 

(2) Управљање и одржавање фондом стамбених јединица социјалног 

становања је од општег интереса за општину Фоча. 
(3)  Приликом коришћења стамбене јединице и закљученог уговора о 

закупу, прикупља се закупнина на посебном рачуну Општине Фоча, 

која се користи у сврху одрживог управљања и одржавања стамбених 
јединица, а ова средства ће се распоређивати по потреби у складу са 

Акционим планом, који Начелник Општине Фоча доноси једном 

годишње а на основу локалне стратегије развоја социјалног 

становаања. 

Члан 2. 
(1) Све послове у вези управљања и одржавања стамбеним фондом 

социјалног становања у име Општине врши Начелник Општине, путем 

надлежне Општинске управе / службе, у складу са прописима које 
прописује Закон о одржавању зграда и другим важећим прописима у 

Републици Срспкој. 

(2) Управљање подразумијева активности усмјерене на осигурање 
безбједног и неометаног коришћења стамбених јединица и очување 

њихове употребне и тржишне вриједности, а што обухвата бригу о 

текућем и инвенстиционом одржавању, администрацију и заштиту 
стамбених јединица од незаконитог и недозвољеног коришћења, те 

предузимање других мјера у циљу домаћинског управљања фондом 

стамбених јединица социјалног становања. 
 

Члан 3. 

(1)  Управљање објектима социјалног становања подразумијева 
координацију и усмјеравање појединачних и свеукупних дјеловања 

ради њиховог складног функционисања и оптималног остваривања 

утврђених задатака, у циљу ефикасног коришћења и одржавања 

стамбеног објекта и задржавања његове вриједности, а представља низ 

континуираних административних, финансијских и техничких 

активности, као што су: 
1)  одржавање зграде као цјелине и заједничких дијелова зграде, 

2)  одлучивање о осигурању и коришћењу финансијских средстава, 

3)  осигурање коришћења зграде и  
4)  друга питања од значаја за управљање зградом, као што су: 

1.  повјеравање / преузимање послова управљања зградом, 

2.  израда записника о преузимању зграде на управљање,  
3.  закључивање уговора закупу, 

4.  субвенционисање становања, 

5.  отварање рачуна за предвидиве трошкове управљања и 
одржавања, на који се уплаћује закупнина, 

6.  праћење прихода и расхода, 

7.  електронско вођење свих релевантних података (софтвер), 
8.  евидентирање зграда, стамбених јединица и корисника стамбених 

јединица, 

9.  евидентирање свих интервенција на објекту, 
10.  формирање комисије за утврђивање грађевинског стања објекта, 

11. израда и реализација годишњег програма управљања, одржавања 

и побољшања зграде, као и предвидивих трошкова и финансијског 
оптерећења, 

12. израда годишњег (кварталног) извјештаја о управљању и 

одржавању зграде, 
13.  доношење одлуке о кућном реду, 

14.  израда информација које се односе на планиране активности, 

15.  израда цјеновника радова – услуга, калкулација и прикупљање 
понуда, 

16.  уговарање извођења радова и надзор, 
17.  поступање по налогу надлежних инспекцијских органа, 

18.  надзор, 

19.  мониторинг. 
(2) Одржавања стамбене зграде социјалног становања је спречавање 

и отклањање кварова и спречавање штете која може настати на 

заједничким дијеловима зграде и припадајућим стамбеним јединицама.  

Члан 4. 
(1) Одржавање објеката социјалног становања подразумијева 

одржавање станова у објектима и одржавање заједничких дијелова и 

уређаја објеката. 

(2) Послови одржавања објеката социјалног становања, у зависности 

од њихове природе, обима и динамике извођења, су: 

1)  редовно / текуће одржавање, које подразумијева извођење радова 
ради спречавања оштећења која настају употребом зграде или ради 

отклањања тих оштећења, редовно техничко одржавање, као што су 

редован преглед разних инсталација и уређаја, те хигијенско и 
одржавање зеленила, ради задовољавајућег нивоа употребљивости 

зграде, 

2)  инвестиционо одржавање / велике поправке, које подразумијева 
велике поправке или преправке и замјену уређаја, инсталација и 

дијелова зграде (као што су: кров, фасада, столарија), како би се 

објекти могли нормално користити за становање, с тим да се обим 
радова, рокови извођења, те финансијска средства планирају кроз 

посебан програм инвестиционог одржавања, 

3)  хитне поправке, што подразумијева радове на спречавању и 
отклањању узрока непосредне опасности по живот и здравље људи у 

објекту или поред њега у домету опасности, као и непосредне 

опасности за оштећење имовине, који се изводе без одлагања – радови 
хитне интервенције, 

4)  нужне поправке, што подразумијева радове на отклањању 

оштећења на објекту која представљају опасности за живот и здравље 

људи – радови нужне поправке, 

5)  поправке послије природне непогоде, у циљу санације посљедица 
природне непогоде или више силе на заједничким дијеловима зграде и 

становима, у складу са планом санације природне непогоде, које 

израђује надлежни орган власти. 
 

Члан 5. 

(1) Корисник стамбене јединице / стана социјалног становања је 
обавезан одржавати стан и извршавати одређене послове ради очувања 

затечених вриједности стана, односно зграде као цјелине, као и 

бринути се и одржавати у исправном стању стан који користи, на 
начин да другим станарима не узрокује штету. 

(2) Корисник стана је дужан организовати и сносити трошкове 

текућег одржавања стана и то: 
1)  редовне прегледе и сервисирање инсталација водовода и 

канализације од прикључка на заједничку водоводну и канализациону 

вертикалу зграде до прикључка на санитарни уређај у стану (сифон, 
судопере, умиваоник и сл.), 

2)  одчепљење и чишћење канализационе мреже која припада само 

стану и одношење изливних остатака, 

3) поправке или замјену дијелова електричних инсталација у стану 

(прекидача, сијалица и др.), 

4)  дезинсекцију и дезинфекцију стана, 
5)  кречење просторија у стану, 

6)  поправку или замјену окова, брава, катанаца и других уређаја за 

затварање просторија у стану, 
7)  чишћење снијега и леда са прозора, балкона, лођа и тераса свог 

стана, 

8)  одржавање хигијене у стану, 
9) друге радове којима се осигурава текуће одржавање стана на 

задовољавајућем нивоу употребљивости. 

(3)  Извођење радова текућег одржавања стана финансира корисник 
стана, уз обавезу прилагођавања правилима кућног реда и поступања с 

пажњом доброг домаћина. 

Члан 6. 
(1) Општина је дужна да из посебног фонда, формираног из 

средстава закупнине, врши и финансира инвестиционо одржавање 

стамбених јединица и то уградњу, поправку или замјену: 
1)  гријања у стамбеним јединицама, 

2)  телефонских и електроинсталација, 

3)  водоводних и канализационих инсталација, 
4) друге радове којима се обезбјеђује функционалност и 

употребљивост стамбених јединица, ако је иста угрожена. 

(2)  Изузетно, у случајевима када се уградња врши на изричит захтјев 
и потребу корисника стана, уколико је власник стана сагласан са 

истим, радове из овог може предузети и финансирати корисник стана, 

уз писмену сагласност власника. 
(3)  Корисник стана није овлаштен вршити у стану било какве 

преправке и реконструкције без писмене сагласности власника. 
 

Члан 7. 

(1)  У заједничке дијелове зграде спадају:  
1)  носива конструкција зграде (темељи, носиви зидови, стубови, 

међуспратна конструкција, кровни покривач (коси и равни), 

2)  кровови (изолације, цријеп, салонит и слично), 
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3)  проходне и непроходне заједничке терасе, 
4)  подрумски простор без станарске оставе, 

5)  поткровље – таван, 

6)  заједничко спремиште, 

7)  просторија за састанке, вешерај, котловнице које нису у 

власништву јавних предузећа и сл, 

8)  фасаде зграде, улазна врата и прозори заједничких простора, 
9)  кровна и остала лимарија (сливне вертикале, олуци, опшави и 

друго), 

10) димњаци, вентилациони канали, хидранти, противпожарни 
апарати, цријева са млазницама и слично,  заједничка стубишта, 

ограде, пожарни прилази и слично, 

11)  дизала за превоз путника и терета (лифтови), са свим 
инсталацијама које осигуравају нормално и сигурно коришћење истих, 

12)  електричне инсталације, од главних осигурача до помоћне 

разводне плоче, 
13)  водоводне вертикалне и хоризонталне инсталације, од првог 

вентила у стану и другим посебним дијеловима зграде до главног 

водомјера (искључујући водомјер), 
14)  санитарни уређаји, инсталације водовода и канализације у 

заједничким просторијама, 

15)  вертикалне канализационе инсталације од укључења водовода из 
стана и других посебних дијелова зграде до сабирних шахтова, 

16)  електричне инсталације стубишне расвјете (аутомати, сијалична 

мјеста и арматуре, разводна плоча, бројила и уклопни сат), 

17) заједнички дијелови инсталација централног гријања до закључно 

са вентилом на грејном тијелу, као и грејна тијела у заједничким 
просторима, 

18) телефонске инсталације до развода за стан, инсталације 

електричних брава, интерфона, позивних тастатура, звона, инсталације 
громобрана и слично, 

19)  инсталације кабловских и антенских система, од разводника на 

улазу у зграду, на крову или у приземљу, до разводника инсталација на 
улазу у стан и друге посебне дијелове зграде, 

20)  уређаји за снабдијевање водом (хидрофори и хидрофлекси), 

21)  просторије и инсталације за одлагање отпада, 
22)  заједничка септичка јама и  

23)  други дијелови и уређаји који служе заједничкој сврси. 

(2)  Корисници станова социјалног становања имају право да 
неометано користе заједничке дијелове зграде, без повређивања права 

осталих корисника. 

(3)  Одржавање заједничких дијелова стамбених јединица из члана 1. 
став 1. овог правилника врши се у складу са одговарајућим прописима 

којим се прописује одржавање зграда у Републици Српској. 

 

Члан 8. 

(1)  Под редовним одржавањем заједничких дијелова и уређаја 

зграде, према закону, сматра се: 
1)  редовно одржавање чистоће заједничких просторија, 

2)  редовно плаћање утрошка електричне енергије у заједничким 

дијеловима и уређајима зграде, 
3) кречење и бојење зидова, стропова, вањске и унутрашње столарије 

и остали молерско – фарбарски радови, 

4) бојење браварије, радијатора, других гријних тијела и других 
одговарајућих елемената,  

5)  замјена кровова, 

6)  керамичарски и други радови на завршним облогама подова и 
зидова, 

7)  замјена подних облога и премазивање подова, 

8)  поправак фасаде, 
9)  замјена и поправак столарије, укључујући и елементе заштите од 

вањских утицаја (капци, жалузине и слично), 

10)  поправак покрова и равног крова, дјелимичан и потпун, 
11) одржавање расвјете и других електричних уређаја (замјена 

сијалица, прекидача, утичница, звона, свјетиљки, интерфона и слично), 

као и одржавање вањске расвјете која припада згради, 
12)  замјена и поправак брава и других елемената, 

13)  одржавање засада, стаза, опреме и других елемената на 

земљишту који припадају згради (ограде, справе за игру дјеце, оквири 
за чишћење тепиха, клупе и слично), 

14)  редовни сервиси лифта, 

15)  редовни сервиси противпожарне инсталације и противпожарних 
апарата, 

16) редовни сервиси агрегата за расвјету, хидрофорских постројења и 
препумпних станица за отпадну воду и пумпних станица за воду, 

17) редовни сервиси на антенским уређајима, уређајима за пријем 

телевизијског програма, укључујући и уређаје за кабловску и 
сателитску ТВ, 

18) редовни сервиси на инсталацијама водовода, канализације и 

електроинсталација и машинских инсталација, 

19) редовни сервиси осталих апарата и уређаја у згради према 
упутству произвођача, 

20)  одржавање и чишћење димњака и вентилационих канала, 

21)  дезинсекција, дезинфекција и дератизација заједничких 

просторија зграде и посебних дијелова и уређаја зграде, када се обавља 

у цијелој згради у циљу трајног отклањања штеточина и гамади, 

22)  чишћење одводних решетака, одвода и олука, 
23)  чишћење септичких јама. 

(2)  Власник објекта намијењеног за социјално становање је дужан да 

из посебног фонда, формираног из средстава закупнине, у складу са 
чланом 1. став 3. овог правилника, врши и финансира одржавање 

заједничких дијелова зграде. 

(3)  Корисник који у стану, дијелу стана или на другим дијеловима 
зграде или уређајима, инсталацијама и опреми намјерно или непажњом 

проузрокује штету или их проузрокују чланови његовог породичног 

домаћинства или лица која су у стану и згради уз његов пристанак, 
обавезан је организовати и сносити трошкове оправки. 

(4)  Уколико корисник стана не организује поправку и не плати 

припадајуће трошкове, власник зграде ће уз помоћ управника 
процијенити трошкове и поправити насталу штету, а трошкови 

поправке ће се од корисника стана наплатити кроз закупнину, било у 

виду повећања сљедеће закупнине за пуни износ поправке, било на 
начин да ће се трошкови подијелити на више мјесечних рата, а све у 

складу са договором са корисником стана.  

 

Члан 9. 

(1) Инвестиционо одржавање подразумијева веће поправке или 
замјену заједничких дијелова/уређаја зграде који су од утицаја за 

кориштење станова и заједничких дијелова зграде, а финансирање 

инвестиционих захвата врши се из дијела прикупљене закупнине за 
кориштење стана. 

(2) Инвестиционо одржавање заједничких дијелова обухвата велике 

поправке: 
1)  кровне конструкције и других конструктивних елемената зграде, 

2)  кровног покривача и других елемената крова (димњаци, 

вентилациони канали, кровни отвори, кровни свјетларници, лимене 
опшивке и увале, сливници, одводи и други елементи крова, 

заједничке лође и терасе и други дијелови крова), 

3) лифта са припадајућим дијеловима (кућица, лифтовско окно са 
инсталацијама и уређајима), као и испитивање исправности са 

издавањем употребне дозволе у складу са важећим прописима о 

лифтовима, 
4)  олука, олучних цијеви и других елемената за одвод воде са крова 

и заштиту зграде од продора воде, 

5)  хоризонталне и вертикалне хидроизолације, 

6)  водоводне и канализационе мреже од прикључка на градску 

водоводну и канализациону мрежу, септичка или другог изливног 

мјеста до прикључка на санитарни уређај (сифон судопере, умиваоника 
и сличних елемената) у згради, 

7)  вентилационих цијеви канализационе мреже и њихових глава на 

крову зграде, 
8)  електроинсталације зграде до струјомјерног ормара, 

9) инсталација централног гријања, грејних тијела у згради, дијелова 

топлотних постројења и уређаја зграде са пуњењем, пражњењем и 
озрачивањем топловодне мреже, као и поправка или замјена 

инсталације за гас, 

10)  пумпног постројења за избацивање воде (отпадне, подземне и 
кишне) са припадајућим дијеловима (просторија са инсталацијама и 

уређајима), 

11)  хидрофорског или другог пумпног постројења за снабдијевање 
зграде водом или за смањење притиска воде, са припадајућим 

дијеловима и инсталацијама, 

12)  дотрајалих металних, стаклених и других ограда на крову, 
степеништу, терасама, лођама и другим заједничким дијеловима 

зграде, 

13)  канала за смеће у згради, 
14)  дотрајалих подова, плафона и зидова у заједничким дијеловима 

зграде, 

15) дрвених и металних дијелова на прозорима и вратима 
заједничких просторија зграде, 

16)  оштећених и дотрајалих фасада, фасадних облога и елемената 

фасаде и других спољних дијелова зграде са приоритетом заштите 
фасаде од продора воде и влаге, 

17)  инсталација и уређаја за узбуњивање у згради, 
18)  громобрана, интерфона, кабловских и ПТТ инсталација, 

антенских уређаја и њихових дијелова у згради, 

19)  хидраната, хидрантских цријева и других хидрантских дијелова у 
згради, 

20) инсталација и уређаја за централно загријавање воде за 

заједничке просторије које припадају згради, 
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21)  противпожарног степеништа зграде и инсталација и уређаја за 
заштиту од пожара, 

22)  казана на чврсто гориво у заједничким дијеловима зграде, 

23)  санитарних уређаја у заједничким дијеловима зграде и  

24)  уређаја за нужно освјетљење и уређаја за резервну 

електроенергију (агрегата). 

Члан 10. 
(1)  Хитним поправцима сматра се предузимање радова у стану и 

заједничким дијеловима и уређајима зграде, нарочито у случају: 

1)  кварова на систему централног гријања, 
2)  пукнућа, оштећења и зачепљења водоводне и канализационе 

инсталације, ради спречавања даљњих штетних посљедица, 

3)  кварова на електричној инсталацији, 
4)  знатнијих оштећења димњака, димоводних и вентилационих 

канала, 

5)  продирања оборинских вода у зграде, санирања посљедица истог 
продора, те знатнијег оштећења крова, 

6)  нарушене статичке стабилности зграде или појединих дијелова 

зграде, 
7)  кварова на лифту, 

8)  отпадања дијелова фасаде, 

9)  санирања посљедица пожара, 
10)  санирања посљедица елементарне непогоде. 

(2)  Поправке посљедица елементарне непогоде обављају се у циљу 

санације посљедица природне непогоде на заједничким дијеловима 

зграде и становима, а усклађују се са планом санације посљедица 

природне непогоде који израђује надлежни орган власти. 
(3)  Корисник стана је овлашћен и дужан, без одгађања, пријавити 

штету за коју је сазнао да је настала на заједничким дијеловима зграде 

и штету у стамбеним јединицама, ако од њих пријети опасност 
осталим дијеловима зграде, као и да без одлагања омогући извођење 

ових радова у дијелу који се односи на његов стамбени простор или 

кад се ти радови морају извести из тог простора. 
 

Члан 11. 

Нужним поправцима сматра се предузимање радова нарочито ради: 
1)  санације кровне конструкције, носивих зидова, стубова, 

међуспратних конструкција, темеља, 

2)  санације димњака, димоводних и вентилационих канала, 
3)  санације равних и косих кровова, 

4) замјене инсталација на заједничким дијеловима и уређајима зграде 

(водоводне,  канализационе, електричне, машинске, централног 
гријања и сл.), 

5)  поправка фасаде зграде, 

6)  изолације зидова, подова и темеља зграде, 

7)  сви други радови који су неопходни да се стан, односно зграда 

сачува од већег оштећења или да се заштити живот и имовина грађана.  

 
 

Члан 12. 
Општина, као власник, одржавање зграде намијењене за социјално 

становање може организовати на сљедеће начине: 

1)  закључивањем периодичног оквирног споразума са физичким или 

правним лицем за набавку радова на одржавању зграде намијењене за 

социјално становање, у складу са прописима који су прописни Законом 

о јавним набавкама у Републици Српској, 
2) повјеравањем одржавања професионалном стамбеном управнику, 

организацији која је регистрована за ову врсту дјелатности и која ове 

послове врши примјеном односних закона, а повјеравање послова 
одржавања се регулише уговором, 

3)  контролисаног управљања на начин да ангажује повјереника за 

зграду, кућепазитеља, домара или кућног мајстора, с тим да повјереник 
може бити корисник стана у објекту социјално – непрофитног 

становања, односно члан породичног домаћинства корисника и друго 

лице, уз одговарајуће препоруке, 
4)  у случајевима из тачке 3. овог члана, власник објекта преузима 

послове планирања, финансирања и извјештавања, док повјереник за 

зграду превентивно обавља послове на одржавању зграде и спречава 
настанак већих оштећења, те прикупља и пружа корисне информације, 

одржава редовну комуникацију са власником објекта и сл. а односи 

међусобни су регулисани уговором. 
 

Члан 13. 
Приједлог годишњег плана управљања и одржавања зграде урадиће 

правно лице, уколико му је власник зграде повјерио објекат на 

управљање и одржавање путем уговора, те исти доставити власнику – 
општини, који даје своје сугестије прије коначне потврде његовог 

садржаја или власник објекта, уколико самостално организује 

управљање и одржавање.   
Члан 14. 

Надлежна општинска управа / служба општине ће водити евиденцију 

о приходима, расходима и утрошку средстава на име одржавања 
стамбених јединица, заједничких дијелова и уређаја зграде, те о 

испуњавању обавеза утврђених овим правилником и уговором о 

закупу. 
Члан 15. 

Општина ће путем надлежне општинске управе / службе, у складу са 

важећим законима и прописима, вршити надзор над повјереним 
управљањем и одржавањем стамбених јединица и заједничких 

дијелова стамбених јединица из члана 1. став 1. овог правилника. 
 

Члан 16. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Општине Фоча“. 

 

Број: 02-014-548/19                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Фоча, 27.12.2019. године                                    Радисав  Машић, с.р. 
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