
 
 

Прилог  број  1. 
 

ОПИС  ГРАНИЦА  ПОЈЕДИНАЧНИХ  ЗОНА  
ГРАДСКОГ  ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА  

 
 

I  ЗОНА  
 

ФОЧА  
 

Граница почиње са десне обале ријеке Дрине на жељезном мосту преко пута 
КПЗ Фоча, излази на Светосавску улицу, којом се враћа у правцу југа до бензинске 
пумпе и наставља Улицом Хасана Кикића до Улице Првог маја. Улицом Првог маја 
наставља у правцу истока, до границе парцела к.ч. бр. 796/2 и 796/3 са Улицом Првог 
маја, одакле скреће са Улице Првог маја и наставља у правцу југа, потом запада, па 
поново југа, обухватајући парцеле к.ч. бр. 796/2, 792, 793 и 794 и излази на Дринску 
улицу, којом за кратко иде у правцу запада до раскрснице са Улицом Изета 
Сарајлића. Граница наставља у правцу југа Улицом Изета Сарајлића, сијече Улицу 
Живојина Мишића и наставља у истом правцу прилазном улицом к.ч. број: 866/1, 
потом к.ч. број: 866/2 и на четворомеђи парцела к.ч. бр. 866/2, 876, 860 и 861 ломи у 
правцу запада, до четверомеђе парцела к.ч. бр. 862, 861, 860 и 859, обухватајући к.ч. 
бр. 861 и 862. Од напријед наведене четверомеђе граница наставља у правцу југа, 
обухватајући парцеле к.ч. бр. 859, 858, 856, 878 и 855/1 и излази на Ужичку улицу и 
истом наставља у правцу истока до Улице Николаја Велимировића. Улицом 
Николаја Велимировића граница наставља у правцу југа, пролазећи изнад улица 
Београдска и Мака Диздара, долази до раскрснице са Андрићевом улицом, гдје ломи 
у правцу сјевероистока путем к.ч. број: 4091 до границе парцела к.ч. бр. 1949 и 
1957/2. Од тромеђе парцела к.ч. бр. 1949, 1957/2 и 4091 (пут) граница наставља благо 
повијајући у правцу југоистока, прво сијече правом линијом к.ч. број: 1949, затим 
обухвата парцеле к.ч. бр. 1948, 1946 и 1947, сијече к.ч. број: 1950 правом линијом 
преко тромеђе парцела к.ч. бр. 1950, 1954 и 1953/1. Од описане тромеђе граница и 
даље наставља у правцу југоистока обухватајући парцеле к.ч. бр. 1953/1, 1953/2, 
1953/3, 1995, 1992, 1990 и 1998 и на крају обавија парцелу к.ч. број: 1986 и долази до 
кривине Улице Милана Хаџивуковића к.ч. број: 2015. Граница наставља улицом к.ч. 
број: 2015 у правцу југа и излази на Улицу Милана Хаџивуковића к.ч. број: 4096, 
којом наставља у правцу југозапада, сијече Улицу Цара Душана и наставља Улицом 
Милана Хаџивуковића к.ч. број: 1840, силази у ријеку Ћехотину. Ријеком Ћехотином 
наставља низводно до горњег моста, гдје напуста ријеку, сијече Улицу Бранка 
Радичевића и њеном горњом страном наставља у правцу југа, до краја парцеле к.ч. 
број: 1680 (обухвата је), гдје скреће са улице и благо повија у правцу југа 
обухватајући парцеле к.ч. бр. 1681/1, 1682 и 1685, долази до потока и истим се пење 
до Улице Светог Николе к.ч. број: 4112. Улицом Светог Николе наставља у правцу 
југоистока, до раскрснице са прилазним путем к.ч. број: 3127, којим наставља у 
правцу сјеверозапада до граница парцела к.ч. бр. 3124/1 и 3124/2 са напријед 
поменутим путем к.ч. број: 3127, гдје ломи у правцу југа, а потом запада 
обухватајући парцеле к.ч. бр. 3124/2 и 3126, затим сијече правом линијом парцелу 
к.ч. број: 3165 и потом према тромеђи парцела к.ч. бр. 3164, 3166 и 3165. Од описане 
тромеђе граница се повија у правцу сјеверозапада, до тромеђе парцела к.ч. бр. 3164, 
3162/1 и 3170, обухватајући к.ч. број: 3164, одакле ломи у правцу југозапада 
обухватајући к.ч. број: 3162/1 и излази на Улицу Браће Јеремић к.ч. број: 4110. 
Улицом Браће Јеремић наставља у правцу запада, до Херцеговачке улице к.ч. број: 
4109, којом наставља у правцу југозапада, до гробља „Текија“, односно граница 



 
 

парцела к.ч. бр. 3270 и 3293. Граница даље наставља благо повијајући у правцу 
сјеверозапада, обилазећи градом око гробља „Текија“ (не обухвата га), долази до 
раскрснице Крагујевачке улице к.ч. број: 3292/2 и Улице Мехмед - паше Соколовића 
к.ч. број: 3358. Крагујевачком улицом граница наставља у правцу сјеверозапада, 
сијече Карађорђеву улицу и наставља Крагујевачком улицом к.ч. број: 1372, излази 
на Улицу Николе Пашића к.ч. број: 4107. Граница наставља у правцу сјевероистока 
Улицом Николе Пашића, гдје код парцеле к.ч. број: 1451, коју обилази, скреће 
огранком исте улице у правцу сјеверозапада (обухватајући Спомен - трг српских 
бораца) и наставља право до ријеке Дрине. Десном обалом ријеке Дрине наставља 
низводно до жељезног моста код КПЗ-а, одакле је граница и почела.  
 
 

II  ЗОНА  
 

ФОЧА  
 

Граница полази са тромеђе парцела к.ч. бр. 230/6, 225 и 4081 (Студентска 
улица) и креће у правцу истока границом к.ч. бр. 225 и 230/6 до четворомеђе парцела 
к.ч. бр. 222, 227, 229 и 223, па ломи у правцу југа до четворомеђе парцела к.ч. бр. 
222, 223, 441 и 442. Затим иде у правцу истока границом к.ч. број: 442 до тромеђе 
к.ч. бр. 442, 221 и 217, а затим иде границом парцеле к.ч. број: 442 до тромеђе к.ч. 
бр. 442, 215 и 443. Одатле наставља у истом правцу до к.ч. број: 441, а затим према 
југу границом парцеле к.ч. број: 441 (обухвата је), до споја са Невесињском улицом 
(к.ч. број: 471), обухватајући је и креће у правцу истока између к.ч. број: 448 
(обухвата је) и к.ч. број: 444 (не обухвата је). Затим, обухвата парцелу к.ч. број: 442, 
сијече Кркалића поток и наставља границом к.о. Превраћ и к.о. Фоча (обухватајући 
к.ч. бр. 659 и 661), ломи у правцу запада до к.ч. број: 665 (обухватајући к.ч. бр. 663 и 
665), онда наставља у правцу југа обухватајући к.ч. бр. 666, 683, 681, 697/1, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 704, 706 и 707 и излази на четворомеђу парцела и то к.ч. бр. 707, 
708, 4090 (улица) и 893 (пут). Горњом страном улице к.ч. број: 4090/1 (Улица 
Николаја Велимировића) наставља у правцу југа, укључује се у изохипсу 420 и 
наставља сијекући парцеле к.ч. бр. 890, 889, 887, 900/1, 903/2, 904, 905, 910 и 913/2 и 
границом парцела к.ч. бр. 916 (обухвата је) и 899 (не обухвата је) излази на пут к.ч. 
број: 4091. Путем к.ч. број: 4091 наставља у правцу југа, до састава парцела к.ч. бр. 
1957/2 и 1949 са путем к.ч. број: 4091, гдје граница напушта пут и повија у правцу 
југоистока, прво сијече правом линијом к.ч. број: 1949, затим обухвата парцеле к.ч. 
бр. 1948, 1946 и 1947, сијече к.ч. број: 1950 правом линијом према тромеђи парцела 
к.ч. бр. 1950, 1954 и 1953/1. Од тромеђе и даље наставља у правцу југоистока, 
обухватајући парцеле к.ч. бр. 1953/1, 1953/2, 1953/3, 1993, 1995, 1992, 1890 и 1988 и 
на крају обавија парцелу к.ч. број: 1986 и долази до кривине Улице Милана 
Хаџивуковића. Граница наставља у правцу југоистока Улицом Милана 
Хаџивуковића, до споја са Улицом Бранка Ћопића, даље наставља у правцу истока 
Улицом Милана Хаџивуковића (к.ч. број: 4096), пратећи је до споја са к.ч. број: 2194 
(не обухвата је), затим ломи у правцу југозапада, обухватајући к.ч. бр. 2236/1 и 
2236/2. Стиже на Улицу Цара Душана, гдје наставља у правцу југоистока границом 
к.ч. број: 4115 (пут), обухвата је и к.ч. бр. 2192/2 и 2191, не обухватајући их, стиже 
на тромеђу парцела к.ч. бр. 2191, 2256/2 и 4115, ломи у правцу сјевера и обухвата 
к.ч. број: 2256/2, прелази поток, па иде границом к.ч. број: 2159 (обухвата је). Стиже 
на пут к.ч. број: 4113 и иде путем према југу до тромеђе парцела к.ч. бр. 4113, 2156/1 
и 4075, затим наставља у правцу југоистока границом парцела к.ч. бр. 2258/2 
(обухвата је), 2259, 2262 и 2263 (не обухвата). Стиже на пут к.ч. број: 4114/1 и прати 
га до тромеђе к.ч. бр. 4114/1, 2341 и 2336. Даље ломи у правцу југозапада потоком, 



 
 

обухватајући к.ч. бр. 2327, 2328 и 2330, сијече к.ч. број: 4115 (пут) и спушта се на 
ријеку Ћехотину. Даље прелази ријеку и иде лијевом обалом узводно до тромеђе 
парцела к.ч. бр. 2453/1, 2495 и 4112 (улица), прати југоисточну границу к.ч. бр. 2495 
и 2496 (обухвата их), излази на крај прилазног пута к.ч. број: 2492/1. Тим путем 
наставља у правцу сјеверозапада, до излаза границе парцела к.ч. бр. 2454/1 и 2457/1 
са напријед поменутим путем к.ч. број: 2492/1, гдје ломи у правцу југозапада до пута 
к.ч. број: 4119, обухватајући парцеле к.ч. бр. 2456, 2457/1 и 2457/2. Путем к.ч. број: 
4119 наставља у правцу сјеверозапада све до раскрснице са путевима к.ч. бр. 2757 и 
4117 и потом к.ч. број: 2556. Од напријед описане раскрснице граница наставља у 
правцу сјеверозапада путем к.ч. број: 4117, све до парцеле к.ч. број: 2792, гдје 
граница ломи у правцу југозапада, обухватајући парцеле к.ч. бр. 2792 и 2794, сијече 
потом к.ч. број: 2799 и наставља путем к.ч. број: 4118 до раскрснице са путем к.ч. 
број: 2910 и истим све до изнад локације на којој је била сточна пијаца, гдје прелази 
поток и пење се узводно улицом к.ч. број: 2920, обухватајући к.ч. бр. 2934, 2923/1, 
2923/2 и 2923/3. Од тромеђе к.ч. бр. 2923/3, 2924 и 4111 креће у правцу сјеверозапада 
и стиже на тромеђу к.ч. бр. 2972, 2974 и 2975, прелази улицу и иде Улицом Светог 
Николе (к.ч. број: 2975) до споја са улицом к.ч. број: 3107/2. Затим наставља улицом 
к.ч. број: 3107/2 у правцу запада до раскрснице са улицом к.ч. број: 4110. Затим ломи 
у правцу југа, прати улицу к.ч. број: 4110 неких 70 м, а онда ломи у правцу 
сјеверозапада истом улицом до к.ч. број: 3260 (обухвата је), гдје ломи и наставља у 
правцу запада границом парцела к.ч. бр. 3242, 3243 и 3241 (обухватајући их), стиже 
на улицу к.ч. број: 3250, обухватајући к.ч. бр. 3240 и 3239, даље се укључује у 
Херцеговачку улицу, односно спаја са границом прве зоне. Граница даље наставља 
благо повијајући у правцу сјеверозапада, обилазећи оградом око гробља „Текија“ (не 
обухвата га), долази до улице Мехмед - паше Соколовића к.ч. број: 3358 и наставља 
том улицом у правцу југозапада, стиже на Карађорђеву улицу. Карађорђевом улицом 
(к.ч. број: 4108/1) иде у правцу југа, до раскрснице с путем к.ч. број: 4123. Даље тим 
путем наставља до к.ч. број: 3760, гдје ломи у правцу запада, обилазећи к.ч. број: 
3726/1 (не обухвата је), иде даље границом к.ч. број: 3725 (обухвата је), стиже на 
Улицу Николе Пашића, сијече је и наставља у истом правцу до ријеке Дрине, не 
обухватајући к.ч. бр. 3704, 3702 и 3684. Даље прелази ријеку Дрину, стиже на 
тромеђу парцела к.ч. бр. 3681/1, 3679 и 4073/1, обухвата парцеле к.ч. бр. 3681/1 и 
3680, сијече МП 20 Гацко - Устипрача и горњом ивицом пута наставља у правцу 
сјевера, пролазећи поред новог моста на Дрини и даље наставља горњом ивицом 
пута до границе са напуштеном жељезничком пругом к.ч. број: 4086. Напуштеном 
пругом наставља у правцу сјевера, до круга предузећа к.ч. број: 261 и исто обухвата, 
а затим наставља и обухвата лагер грађевинског материјала на к.ч. број: 261, излази 
на магистрални пут, којим наставља у дужини цца 55 м и скреће са пута у правцу 
истока, обухватајући к.ч. бр. 69/2 и 70/2, силази у Дрину и наставља узводно ријеком 
Дрином, до ушћа потока Рјечица у ријеку Дрину. Ту сијече ријеку Дрину на 
супротној обали Студентску улицу, стиже до тромеђе парцела к.ч. бр. 230/6, 225 и 
4081, гдје је граница друге зоне и почела.  

Из обухвата II зоне изузима се простор обухваћен границама I зоне.  
 
 

III  ЗОНА  
 

1)  ФОЧА     
 

Граница почиње сјеверно од Фоче, на десној обали ријеке Дрине, на мјесту 
гдје Кадин поток утиче у Дрину, а то је уједно и граница к.о. Фоча и к.о. Превраћ, те 
иде у правцу југа Кадиним потоком до пута Фоча - Јошаница, продужавајући 



 
 

потоком, уједно и границом к.о. Фоча и к.о. Превраћ до граничног знака 1 Ф, гдје 
напушта поток и иде путем к.ч. број: 4077 до споја парцела к.ч. бр. 38/2 и 41, гдје 
ломи и креће у правцу југа, обухватајући к.ч. бр. 41, 42, 37/1 и 37/2, до споја са путем 
к.ч. број: 131/6. Затим иде путем у правцу југозапада, обухватајући к.ч. бр. 131/5 и 
120, стиже на пут к.ч. број: 4080 и даље обухвата к.ч. бр. 103, 106 и 107, до 
четворомеђе парцела к.ч. бр. 107, 106, 103 и 4080, одакле креће у правцу југа, 
пресијецајући к.ч. бр. 4080 и 101 и стиже на тромеђу парцела к.ч. бр. 99, 100 и 101. 
Наставља у истом правцу, обухватајући к.ч. бр. 100 и 88. Стиже на Ћоров поток, 
којим узводно креће до тромеђе парцела к.ч. бр. 93, 84 и 4079.  Наставља путем к.ч. 
број: 4079 у правцу југоистока, до граничног знака број 7. Од  граничног знака број 7 
ломи у правцу југоистока, до границе парцела к.ч. бр. 178 и 197 к.о. Фоча са 
парцелом к.ч. број: 182 к.о. Превраћ, гдје ломи у правцу југа благо повијајући и 
обухватајући к.ч. бр. 178, 196, 195 и 194, потом сијече к.ч. број: 197 у правој линији 
до двомеђе парцела к.ч. бр. 227 и 197, затим наставља у истом правцу до 
четворомеђе парцела к.ч. бр. 226, 220, 204 и 197, обухватајући к.ч. бр. 227 и 226, 
одакле ломи у правцу истока до тромеђе парцела к.ч. бр. 204, 202 и 197. Од напријед 
наведене тромеђе граница ломи у правцу сјевера, обухватајући к.ч. бр. 201 и 200 и са 
двомеђе парцела к.ч. бр. 200 и 197 граница ломи у правцу сјевероистока, а потом 
југоистока, обухватајући парцеле к.ч. бр. 198/3, 198/7, 198/6, 209/3, 209/2 и 210 и 
излази на к.ч. број: 998 који припада к.о. Превраћ. Граница наставља тим путем и 
кривудајући у правцу југа сијече Кркалића поток и даље наставља истим путем у 
правцу југа. Даље, граница се поклапа са границом друге зоне, до тромеђе к.ч. бр. 
4091, 1957/2 и 1949, одакле наставља у правцу југоистока, пратећи границу прве зоне 
- све до тромеђе парцела к.ч. бр. 1986, 1985/1 и 2015, одакле се одваја од пута у 
правцу сјевероистока границом парцела к.ч. бр. 1984, 1983/1 и 1974, које обухвата, и 
са тромеђе парцела к.ч. бр. 1974, 1985/3 и 1958 креће у правцу сјевероистока 
пресијецајући у правој линији у дужини од цца 65 м к.ч. број: 1958, даље стиже на 
тромеђу парцела к.ч. бр. 1958, 1967 и 4094 (улица). Улицом наставља до споја са 
улицом к.ч. број: 4092, наставља према сјеверу до граничног знака број 12, између 
к.о. Фоча и к.о. Превраћ. Од граничног знака број 12 креће границом к.о. Фоча, 
обухватајући парцелу к.ч. број: 2086 и долази до граничног знака број 13, одакле у 
правој линији сијече кривину Љубовићке улице к.ч. број: 4092 и парцелу к.ч. број: 
817 до граничног знака број 15 П, који је постављен на Бублину потоку, па граница 
наставља низводно напријед поменутим потоком до Превраћког потока. Превраћким 
потоком граница наставља низводно до двомеђе парцела к.ч. бр. 2125 и 2159, са 
напријед поменутим потоком, гдје скреће са потока и иде у правцу југоистока, 
обухватајући парцеле к.ч. бр. 2159 и 2157/1, сијече пут Фоча - Превраћ к.ч. број: 
4113 и наставља даље у правцу југоистока, обухватајући к.ч. број: 2153, излази на 
к.ч. број: 4113 (пут). Путем наставља у правцу југа, а потом југоистока и истока, до 
тромеђе парцела к.ч. бр. 4136, 2300 и 4113 (пут). Од тромеђе граница наставља у 
правцу истока границом размјера Р = 1:1000 и Р = 1:2500, до тромеђе парцела к.ч. бр. 
2309 и 2343 из Р = 1:1000 и к.ч. број: 4138 из Р = 1:2500, обухватајући к.ч. бр. 2300, 
2306, 2307, 2308 и 2309, гдје ломи у правцу југа границом парцела к.ч. бр. 2309, 2310 
и 2311 (обухвата их) и к.ч. број: 2343 (не обухвата је), до тромеђе парцела к.ч. бр. 
2311, 2343 и 2342 (прилазни пут). Граница даље наставља у правцу југоистока, 
сијекући у правој линији парцеле к.ч. бр. 2348, 2347/1 и 2349 према тромеђи парцела 
к.ч. бр. 2349, 2355/1 и 2358, а потом обухвата к.ч. број: 2355/1, сијече поток 
Студенац и истим се за кратко низводно спушта до четворомеђе парцела к.ч. бр. 
2355/1, 2360, 2362 и 2361. Од напријед наведене четворомеђе граница наставља у 
правцу југоистока, сијекући у правој линији парцеле к.ч. бр. 2362, 2364, 2354, 2365 и 
2366, до тромеђе парцела к.ч. бр. 2366, 2394 и 4114 (Улица Цара Душана – пут за 
Војноге). Затим том улицом наставља у правцу истока до Дубоког потока, гдје ломи, 



 
 

обухватајући к.ч. бр. 2406/2 и 2406/3 и даље потоком до ушћа Дубоког потока у 
Ћехотину, гдје је тромеђа парцела к.ч. бр. 2441/3, 2443 и 4074. Даље иде узводно 
лијевом обалом ријеке Ћехотине, до тромеђе парцела к.ч. бр. 2450, 2452/5 и 4076. 
Даље креће у правцу југозапада, обухватајући к.ч. број: 2452/5, до споја са границом 
к.о. Фоча и к.о. Драгочава, односно до пута Фоча – Бараковац, крећући се границом 
парцела која обухвата к.ч. бр. 2451, 2452/6, 2452/10, 2452/2, 2452/1 и 2452/4 и стиже 
на тромеђу парцела к.ч. бр. 2452/4, 2453/1 и 2453/2, гдје ломи и креће у правцу 
сјевера до ријеке Ћехотине. Даље низводно иде лијевом обалом Ћехотине, до к.ч. бр. 
2495 и 2496 (обухвата их), излази на крај прилазног пута к.ч. број: 2492/1. Путем 
наставља у правцу сјеверозапада, до излаза границе парцеле к.ч. бр. 2454/1 и 2457/1, 
са напријед поменутим путем к.ч. број: 2492/1, гдје ломи у правцу југозапада до пута 
к.ч. број: 4119, обухватајући парцеле к.ч. бр. 2456, 2457/1 и 2457/2. Путем к.ч. број: 
4119 наставља у правцу сјеверозапада, све до раскрснице са путевима к.ч. бр. 2757 и 
4117. Од раскрснице граница наставља узводно потоком, обухватајући к.ч. бр. 2758 и 
2760, гдје ломи у правцу југозапада, обухвата парцелу к.ч. број: 2773 и излази на 
двомеђу парцела к.ч. бр. 2773 и 2774 и потом наставља границом истих до краја пута 
к.ч. број: 4118. Од краја пута к.ч. број: 4118 граница повија у правцу југозапада, а 
потом сјевера, обухватајући парцеле к.ч. бр. 2778 и 2777, долази до полигонске тачке 
број 384, одакле поново ломи у правцу југозапада, обухватајући к.ч. број: 2775 и 
излази на пут к.ч. број: 4121. Путем к.ч. број: 4121 граница наставља у правцу 
сјеверозапада, до границе парцела к.ч. бр. 2828 и 2830 са путем, гдје одвија од пута и 
наставља у правцу запада, до четворомеђе парцела к.ч. бр. 2829, 2830, 2831 и 2832, 
обухватајући парцеле к.ч. бр. 2828 и 2829. Од четворомеђе граница наставља у 
правцу југа, а потом запада, па сјевера, обухватајући парцелу к.ч. број: 2832 и 
наставља у правцу сјеверозапада, до краја пута к.ч. број: 4110, обухватајући парцелу 
к.ч. број: 2835. Граница даље наставља границом размјера Р = 1:1000 и Р= 1:2500, 
обухватајући парцеле к.ч. бр. 2848/1, 2850, 2844 и 2852, наставља путем к.ч. број: 
4110, сијече поток и наставља путем до к.ч. број: 3011/2, гдје скреће са пута и 
наставља границом размјера, обухватајући к.ч. бр. 3011/1 и 3011/2, до границе 
парцела к.ч. бр. 3011 и 3012 из Р = 1:1000 са парцелом к.ч. број: 4229/1 из Р = 1:2500, 
гдје ломи у правцу истока, а потом повијајући у правцу сјевера, обухватајући 
парцеле к.ч. бр. 3009 и 3014, излази на тромеђу парцела к.ч. бр. 3014, 3012 и 3015 
(пут). Путем к.ч. број: 3015 наставља у правцу сјевера, до оштре кривине пута, 
односно тромеђе парцела и то к.ч. бр. 3003 и 3017 из Р = 1:1000 и к.ч. број: 4229/1 из 
Р = 1:2500, одакле ломи у правцу запада, а потом сјевера, обухватајући парцелу 
„гробље“ к.ч. број: 3017 и иде границом парцела к.ч. бр. 3018/8, 3018/3, 3019, 3022, 
3031, 3206/2, 3208, 3211, 3212, 3214 и 3221, обухватајући их, и излази на пут к.ч. 
број: 3222. Путем к.ч. број: 3222 наставља у правцу запада, до пута за Зубовиће к.ч. 
број: 4109 и истим наставља кривудајући, прво у правцу запада, а потом југозапада, 
до раскрснице путева к.ч. бр. 4109, 3337 и 4287. Од раскрснице путева граница даље 
иде границом размјера у правцу сјеверозапада, потом сјевероистока, па поново 
сјеверозапада, обухватајући парцеле к.ч. бр. 3309, 3312, 3314, 3315, 3322/2 и 3323, 
затим наставља у истом правцу, улази у Р = 1:1000, обухвата к.ч. бр. 3323, 3325 и 
3324/1 и излази на Карађорђеву улицу. Карађорђевом улицом граница наставља у 
правцу југозапада, до Ахарског пута, гдје скреће са Карађорђеве улице и иде 
Ахарским путем у правцу југа, према Зубовићима, сијече „Пехов поток“, наставља 
путем до петомеђе парцела к.ч. бр. 4123 (пут), 3788/3, 3788/2, 3816 и 3753 и потоком 
силази низводно до тромеђе парцела к.ч. бр. 3751, 3815 и 4122 (поток и пут), 
обухватајући к.ч. бр. 4753 и 3751. Од описане тромеђе граница ломи у правцу 
југозапада, обухватајући парцеле к.ч. бр. 3790, 3808 и 3810, сијече у правој линији 
к.ч. број: 3813 до двомеђе парцела к.ч. бр. 3813 и 3821, даље обухвата к.ч. бр. 3821 и 
3822, сијече у правој линији парцеле к.ч. бр. 3820 и 3835 до тромеђе парцела к.ч. бр. 



 
 

3837, 3836 и 3843, обухватајући к.ч. број: 3837, одакле повија у правцу југа, 
обухватајући к.ч. број: 3843, сијече поток и повија у правцу југозапада, а потом југа, 
обухватајући парцеле к.ч. бр. 3844, 3855, 3914, 3913, 3910 и 3909, сијече поток и 
наставља путем к.ч. број: 4124 до границе парцела к.ч. бр. 3906, 3981 и 4124 (пут). 
Од напријед описане тромеђе граница ломи у правцу запада, обухватајући к.ч. бр. 
3906 и 3907, излази на горњу ивицу пута Фоча – Брод. Старим путем Фоча – Брод 
граница иде према Броду, до Дубоког потока, којим силази до ријеке Дрине, а то је 
уједно и граница к.о. Фоча и к.о. Брод, затим сијече ријеку Дрину до граничног знака 
број 2, одакле ломи у правцу запада до граничног знака број 1, односно Елезова 
потока и истим се пење узводно, сијече нови пут Фоча – Брод и долази до тромеђе 
к.о. Фоча, к.о. Брод и к.о. Сусјечно. Од тромеђе катастарских општина граница иде у 
правцу истока, преко граничног стабла број 1, наставља прилазним путем к.ч. број: 
4008/1 до краскрснице са путем за Градац к.ч. број: 4088/2 и потоком, гдје одваја од 
путева и пење се узводно потоком цца 200 м и гдје скреће са потока у правцу 
сјевероистока у дужини цца 40 м и излази на кривину пута к.ч. број: 4088/2 за 
Градац. Путем за Градац граница наставља до границе парцела к.ч. бр. 1224 и 1225 
са поменутим путем. Од наведене тачке граница скреће са пута и иде у правцу 
сјевероистока у дужини цца 65 м границом парцела к.ч. бр. 1225 (обухвата је) и 1224 
(не обухвата је), до к.ч. број: 1204 (обухвата је), а затим ломи у правцу запада,  
обухватајући парцеле к.ч. бр. 1202, 1205 и 1207/1 и долази до границе са к.ч. број: 
1208, гдје ломи у правцу сјевероистока, а затим повија кривудајући у правцу сјевера, 
обухватајући парцеле к.ч. бр. 1207, 1206, 1209 и 1198 и излази на тромеђу парцела 
к.ч. бр. 1198, 1210 и 4088/2 (пут). Путем наставља у правцу сјевера, до границе 
парцела к.ч. бр. 1194 (обухвата је) и 1183 (не обухвата је) са напријед поменутим 
путем, гдје скреће са пута и иде у правцу југоистока, обухватајући парцеле к.ч. бр. 
1194, 1187 и 1186 и излази на пут к.ч. број: 4103. Путем к.ч. број: 4103 наставља у 
правцу сјевероистока, до пута к.ч. број: 4088/2 и истим наставља у правцу 
сјевероистока, до раскрснице са путем к.ч. број: 4087, гдје скреће у правцу истока 
путем к.ч. број: 4087 до границе са парцелама к.ч. бр. 1127 и 1126, гдје ломи и враћа 
се границом парцела к.ч. бр. 1127 (не обухвата је) и 1126 (обухвата је) и поново 
излази на пут к.ч. број: 4088/2. Путем и даље наставља у правцу сјевероистока, до 
координата Х = 4819302, Y = 563020, гдје скреће са пута у правцу истока, сијекући у 
правој линији к.ч. број: 402 до најсјевернијег дијела шпица парцеле к.ч. број: 401, 
одакле поново ломи у правцу сјевера, сијекући у правој линији поново к.ч. број: 402 
у правцу југозападног дијела к.ч. број: 410 и даље наставља у правцу сјевера, 
обухватајући парцеле к.ч. бр. 410 и 409, сијече к.ч. број: 403 пролазећи поред куће 
њеном источном страном и повија до тромеђе парцела к.ч. бр. 405, 404/1 и 403, 
одакле ломи у правцу запада границом парцела к.ч. бр. 404/1 (не обухвата је) и 405 
(обухвата је) и излази поново на пут к.ч. број: 4088/2, којег сијече, затим сијече к.ч. 
број: 383 и излази на пут к.ч. број: 382 и истим наставља до границе парцела к.ч. бр. 
378 (обухвата је) и 371 (не обухвата је), гдје скреће са пута и повија у правцу 
сјеверозапада границом парцела к.ч. бр. 373 и 371, до лома границе парцеле к.ч. број: 
373, гдје ломи у правцу сјевера и сијече к.ч. број: 373 на удаљености од по 25 метара 
између електричних стубова, затим сијече Сусјечни поток, обухватајући к.ч. број: 
374 и наставља у правцу сјевера сијекући прилазини пут и обухватајући к.ч. бр. 332 
и 331 (пут), излази на стари пут Фоча – Миљевина. Напријед наведеним путем 
граница наставља у правцу истока, до прилазног пута за насеље у Жиковце к.ч. број: 
327, којим и наставља до прве оштре кривине, одакле у правој линији сијече к.ч. 
број: 293 до тромеђе парцела к.ч. бр. 293, 294 и 292, одакле наставља границом 
парцела к.ч. бр. 294 (не обухвата је) и 292 (обухвата је), затим обухвата парцелу 
резервоара к.ч. број: 299, долази до четворомеђе парцела к.ч. бр. 299, 290 и 298/1. Од 
четворомеђе граница наставља у правцу сјевера, обухватајући парцеле к.ч. бр. 289, 



 
 

288, 286, 283, 282, 280, 279, 277, 275, 274, 273, 268 и 269, сијече поток и даље 
обухвата к.ч. бр. 65 и 66 и са тромеђе парцела к.ч. бр. 66, 61 и 60 ломи у правцу 
истока границом к.ч. број: 66 (обухвата је), сијече напуштену жељезничку пругу, 
сијече МП Гацко – Устипрача, сијече к.ч. број: 69/3 и силази у ријеку Дрину, којом 
наставља низводно до састава Кадиног потока и ријеке Дрине, одакле је граница и 
почела.  

У ову зону не спадају парцеле које се налазе унутар описаних граница I и II 
зоне.  
 
 

2)  БРОД  -  УЖЕ  УРБАНО  ПОДРУЧЈЕ      
 

Граница почиње низводно од Брода на десној обали ријеке Дрине до мјеста 
гдје Дубоки поток утиче у ријеку Дрину, а то је уједно и граница к.о. Брод и к.о. 
Фоча. Дубоким потоком граница иде узводно, сијече стари пут Фоча – Брод и 
горњом ивицом пута наставља у правцу Брода, до границе парцела к.ч. бр. 184 и 186, 
гдје скреће са пута и иде у правцу југа, а потом повија у правцу запада обухватајући 
парцелу к.ч. број: 186, долази до тромеђе парцела к.ч. бр. 193, 187 и 186. Даље, 
граница иде у правцу запада, па затим југа, обухватајући парцелу к.ч. број: 193, 
стиже на пјешачки пут за Бунове (тромеђа парцела к.ч. бр. 193, 187 и 619). Затим иде 
у правцу запада Буновским путем, а онда у правцу југа обухватајући парцеле к.ч. бр. 
230 и 231 и пратећи границе истих стиже на тромеђу парцела к.ч. бр. 231, 202 и 232. 
Од тромеђе граница наставља у правцу запада, а потом сјевера, обухватајући 
парцеле к.ч. бр. 228 и 227 и са тромеђе парцела к.ч. бр. 227, 202 и 241/1 ломи правом 
линијом у правцу запада, сијекући парцелу к.ч. број: 241 према најјужнијем дијелу 
парцеле к.ч. број: 203, одакле ломи у правцу југозапада, пресијеца поток и пут, па 
стиже на тромеђу парцела к.ч. бр. 243, 262/2 и 620. Граница наставља у правцу 
сјеверозапада, обухватајући парцеле к.ч. бр. 243, 244 и 249/1 и обилазећи парцелу 
к.ч. број: 252 са њене јужне и западне стране долази до тромеђе парцела к.ч. бр. 252, 
254 и 253. Од описане тромеђе граница наставља у правцу запада јужном границом 
парцеле к.ч. број: 254, стиже до тромеђе парцела к.ч. бр. 253, 254 и 256 и долази на 
источни ћошак парцеле к.ч. број: 256. Граница наставља благо повијајући у правцу 
југа, обухватајући парцеле к.ч. бр. 256, 257, 258, 260 и 261/2, обухвата к.ч. број: 265, 
затим сијече границом културе воћњака и шуме парцелу к.ч. број: 263 и даље 
наставља у истом правцу сијекући парцеле к.ч. бр. 467 и 468 и долази на тромеђу 
парцела к.ч. бр. 468, 471/2 и 620 (пут). Путем к.ч. број: 620 наставља у правцу југа, 
сијече прилазни пут к.ч. број: 470 и наставља у истом правцу сијекући к.ч. број: 475 
правом линијом до тромеђе парцела к.ч. бр. 477/1, 476 и 475 и наставља даље у 
истом правцу, обухватајући к.ч. број: 477/1 и са тромеђе парцела к.ч. бр. 477/1, 476 и 
478 ломи у правцу запада до горње стране пута Фоча – Копилови, обухватајући 
парцелу к.ч. број: 477/2. Горњом страном пута граница настљавља у правцу југа, 
односно Копилова, долази до ограде магацина бившег предузећа „Маглић Холдинг“, 
к.ч. број: 482, наставља оградом у правцу истока, потом југа, па запада, тако да 
обухвата к.ч. број: 482 и поново долази до горње стране пута Брод – Копилови, 
којим наставља и даље у правцу Копилова у дужини од цца 450м, гдје ломи у правцу 
југозапада, сијекући пут Брод – Копилови и наставља у истом правцу жичаном 
оградом, која цијепа парцелу к.ч. број: 525/1, долази до ријеке Дрине и исту сијече, 
излази на пут Брод – Тјентиште, којег сијече на удаљености цца 35м од 
тригинометра 697. Горњом страном пута (к.ч. број: 622) граница наставља у правцу 
сјеверозапада, односно према Броду до састава парцела к.ч. бр. 836 и 833 са напријед 
поменутим путем, гдје скреће са пута и повија у правцу југа, а потом запада, 
обухватајући к.ч. број: 836 и излази на пут к.ч. број: 839. Путем к.ч. број: 839 



 
 

наставља у правцу сјевера до пута к.ч. број: 617, којим наставља у истом правцу све 
до раскрснице са путем к.ч. број: 616. Путем к.ч. број: 616 граница наставља у 
правцу запада, до кривине пута гдје поток сијече кривину пута, па граница скреће са 
пута и наставља узводно потоком у дужини цца 40 м, гдје одваја од потока и 
наставља у истом правцу сијекући к.ч. број: 372/1 и долази до источне границе 
парцеле к.ч. број: 371 и њом наставља у правцу сјевера до тромеђе парцела к.ч. бр. 
372/1, 371 и 373. Од напријед наведене тромеђе граница иде за кратко у правцу 
истока до к.ч. број: 374, а потом кривуда у правцу сјевера границом парцела к.ч. бр. 
373 (не обухвата је) и 374 (обухвата је), сијече пут к.ч. број: 616 и наставља 
границом парцела к.ч. бр. 365, 369 (не обухвата их) и 368 (обухвата је), тако долази 
до тромеђе парцела к.ч. бр. 368, 364 и 298. Граница даље наставља кривудајући у 
правцу сјевера до кривине пута к.ч. број: 615, на мјесту гдје поток сијече пут, а 
притом сијекући парцеле к.ч. бр. 298 и 297/2. Путем к.ч. број: 615, а то је пут за 
Ђеђево, граница наставља у правцу сјевера, до раскрснице са путем к.ч. број: 613 и 
наставља истим до краја парцеле к.ч. број: 112/1, гдје напушта пут и ломи у правцу 
истока, обухватајући к.ч. бр. 112/1 и 115 и долази до десне стране моста на 
Бистрици. Граница наставља мостом до ријеке Бистрице и истом наставља узводно у 
дужини цца 325 м, одакле ломи у правцу истока, сијече ријеку Бистрицу, сијече пут 
Брод на Дрини – Сарајево на полигоној тачки број 236, прелази преко пута и 
наставља у правцу југоистока, а затим сјевероистока, сијекући к.ч. број: 120/2 и 
обухватајући к.ч. бр. 126, 127, 125 и 124 и излази границом парцела к.ч. бр. 129 (не 
обухвата је) и 125 (обухвата је) на пут к.ч. број: 611. Путем к.ч. број: 611 наставља у 
правцу југоистока, до к.ч. број: 135, гдје скреће са пута и обавија к.ч. број: 135 и 
поново излази на пут к.ч. број: 611, којег сијече и продужава до доњег пута к.ч. број: 
132, при томе обухватајући к.ч. бр. 131 и 130. Путем к.ч. број: 132 наставља у правцу 
југоистока, до парцеле к.ч. број: 133, гдје скреће са пута и иде у правцу истока, 
обухватајући к.ч. број: 133, излази на раскрсницу пута к.ч. бр. 611 и 142. Путем к.ч. 
број: 142 наставља у правцу истока до краја пута и продужава даље у истом правцу 
обухватајући к.ч. број: 159, долази до потока којим се за кратко пење до тромеђе 
парцела к.ч. бр. 141, 165 и 156, одакле ломи у правцу истока оградом парцеле к.ч. 
број: 166, обухватајући исту, долази до четворомеђе парцела к.ч. бр. 166, 167 и 168 
из Р = 1:1000 и к.ч. број: 714 из Р = 1:2500. Од четворомеђе парцела граница 
наставља сјевероисточном границом к.ч. број: 167 и долази до горње ивице новог 
пута Брод на Дрини – Фоча (к.ч. број: 612) и истим наставља у правцу Фоче, до 
тромеђе к.о. Брод, к.о. Фоча и к.о. Сусјечно. Од тромеђе граница наставља границом 
к.о. Брод и к.о. Фоча, прво сијече пут Брод на Дрини - Фоча, затим наставља 
низводно Елезовим потоком до граничног знака број 1, одакле ломи у правцу 
југоистока до граничног знака број 2 и потом сијече ријеку Дрину у правцу ушћа 
Дубоког потока у Дрину, а ту је такође и граница катастарске општине, односно 
мјесто одакле је граница и почела.  
 
 

3)  БРОД  –  ИНДУСТРИЈСКИ  ПРОСТОР  УЗ  РИЈЕКУ  БИСТРИЦУ   
 

Граница креће од тромеђе парцела к.ч. бр. 56, 57 и 607 (ријека Бистрица) к.о. 
Брод. Ријеком Бистрицом граница наставља узводно, долази до моста на ријеци 
Бистрици, гдје напушта ријеку и наставља путем у правцу Миљевине, до краја 
парцеле и објеката „Србињепутева“, к.ч. број: 759 к.о. Ђеђево, гдје силази са пута у 
ријеку Бистрицу и њом низводно се враћа, обухватајући парцелу и објекте 
„Србињепутева“, долази до старог жељезног моста на Бистрици, напушта ријеку и 
старом напуштеном пругом повија у правцу југоистока, до ивице магистралног пута 
МП 18 Сарајево – Брод на Дрини и њим кратко даље наставља до раскрснице са 



 
 

путем који одваја за Штовић. Граница наставља путем за Штовић к.ч. број: 10, до 
раскрснице са путевима к.ч. бр. 1105 и 1109, одакле наставља узводно Кулиним 
потоком до сјеверне границе парцеле к.ч. број: 18, а затим ломи у правцу југоистока, 
па југа, обухватајући круг „Озрена“ и долази до границе парцела к.ч. бр. 28 и 45/2, са 
фабриком. Од те тромеђе граница наставља у правцу истока, а затим југа, 
обухватајући к.ч. број: 45/1 и даље наставља у правцу југа, обухватајући к.ч. бр. 42 и 
41/1 и долази до горње границе магистралног пута МП 18. Горњом страном пута 
граница наставља у правцу Брода, до мјеста гдје граница национализације сијече 
напријед поменути пут, а то је код полигонске тачке О 236. Од те тачке скреће у 
правцу запада, пресијеца ријеку Бистрицу, стиже на тромеђу парцела к.ч. бр. 105, 
107 и 607, гдје ломи и креће у правцу сјевера узводно, десном обалом Бистрице и 
стиже на тромеђу парцела к.ч. бр. 56, 57 и 607, одакле је граница и кренула. 
 
 

4)  МИЉЕВИНА  -  УЖЕ  УРБАНО  ПОДРУЧЈЕ   
 

Граница почиње сјеверно од насеља Миљевина, са мјеста зв. „Коса“, а то је 
уједно и раскрсница путева к.ч. бр. 1340 и 1341, те иде путем к.ч. број: 1340 у правцу 
сјевера, до границе парцела к.ч. бр. 166 (обухвата је) и 142/1 (не обухвата је), гдје 
напушта пут и ломи у правцу истока јужном границом парцеле к.ч. број: 142/1, 
потом благо повија правом линијом до састава изохипсе 520 са горњом ивицом 
шкарпе, одакле ломи у правцу југоистока до коте 522,3 удаљеној јужно од 
сепарације цца 25 м и правом линијом наставља у правцу истока на истом растојању 
од сепарације за 25 м, а при томе сијекући парцелу РМУ Миљевина к.ч. број: 166 
долази до границе рудничке парцеле к.ч. број: 166 са парцелом борове шуме к.ч. 
број: 2642 зв. „Забрана“. Граница наставља у правцу југа, а потом истока, границом 
размјера Р = 1:1000 и Р = 1:2500, односно границом парцела к.ч. бр. 166 (обухвата је) 
и 2042 (не обухвата је), све до изнад каменолома, обилази ивицом каменолома и 
сијече напуштену пругу к.ч. број: 1343/1 и правом линијом наставља сијекући и 
ријеку Бистрицу и долази на почетак моста на Бистрици, на путу Сарајево – Брод на 
Дрини. Граница сијече напријед поменути пут и скреће са пута у правцу жичане 
ограде, гдје се састају границе парцела к.ч. бр. 192 и 195 са к.ч. број: 194, а потом 
наставља у правцу југа и излази на горњу страну прилазног пута к.ч. број: 801. 
Граница наставља горњом страном прилазног пута у правцу југа, до границе са 
парцелом к.ч. број: 802, гдје скреће са пута и наставља источном границом парцеле 
к.ч. број: 802 и до тромеђе парцела к.ч. бр. 802, 795 и 834. Од тромеђе граница 
наставља и даље у правцу југа, сијекући бившу пругу к.ч. број: 1359 до границе 
парцела к.ч. бр. 810/2 (не обухвата је) и 809 (обухвата је) са напријед поменутом 
пругом; граница даље повија у правцу југозапада, обухватајући парцеле к.ч. бр. 809, 
814 и 817 и поново излази на горње ивице бивше напуштене пруге. Горњом ивицом 
напуштене пруге граница наставља у правцу југозапада, до парцеле к.ч. број: 757 и 
ту скреће са пруге и даље наставља у правцу југозапада, обухватајући парцеле к.ч. 
бр. 756, 755, 754, 753 (пут), 752, 751 и 943, гдје долази до потока, односно тромеђе 
парцела к.ч. бр. 943, 942 и 944. Од тромеђе граница наставља низводно потоком, 
обухватајући већ напријед набројане парцеле к.ч. бр. 943 и 751, сијече пут Сарајево – 
Брод на Дрини и наставља низводно потоком све до Бистрице, при томе 
обухватајући парцеле к.ч. бр. 746/2, 746/1, 745, 783 и 786. Од ушћа потока у ријеку 
Бистрицу граница пресијеца ријеку Бистрицу сјевера и долази на лијеву обалу ријеке 
Бистрице источно од формираног пјешчаног острва, одакле наставља низводно цца 
275 м до границе парцела к.ч. бр. 192 и 191, гдје напушта ријеку и наставља у правцу 
сјевера западном границом парцеле к.ч. број: 191 и иста излази на мјесто зв. „Коса“, 
односно раскрснице пута к.ч. бр. 1341 и 1340, одакле је граница и почела.  



 
 

5)  ПРОСТОР  УЗ  МП - 18  И  МП - 20  
 

У границама обухвата III зоне налази се и земљиште означено бившим 
Просторним планом општине Фоча као грађевинско земљиште, а које се налази у 
појасу магистралних путева: Сарајево - Брод на Дрини и Гацко - Устипрача 
(изузимајући подручје НП „Сутјеска“), у ширини од по 60 м са обје стране пута, а 
које је на основу Дејтонског споразума припало Општини Фоча.  
 
 

IV  ЗОНА  
 

1)  ФОЧА       
 

Обухвата подручје Драгошевине и Ћеловине, које се налази у границама 
обухвата урбаног подручја града Фоче (дефинисано бившим Просторним планом 
општине Фоча), а ван напријед наведених граница III зоне.  
 
 

2)  ЂЕЂЕВО    
 

Гранична линија полази од раскрсница пута у Закмур Подбор, означених као 
к.ч. бр. 1110, 1144 и 1978. Од наведене раскрснице граница правом линијом иде у 
правцу сјевера према Бистрици, сијекући парцеле к.ч. бр. 1128, 1129/1, 1129/2, 911, 
910, 914/1, 907, 908, 892, 615 (пут), 90/1, 809, 85, 806, 78/4, 78/3, 78/1 и 613 (пут) и 
западном границом парцеле к.ч. број: 56 к.о. Брод силази у ријеку Бистрицу. Ријеком 
Бистрицом граница наставља низводно, долази до моста на ријеци Бистрици, гдје 
напушта ријеку и наставља у правцу запада, стиже до тромеђе парцела к.ч. бр. 115, 
622 и 116 и креће даље у правцу запада границом к.ч. број: 116, обавијајући је. Затим 
стиже на пут к.ч. број: 613, даље ломи и, пратећи пут, креће у правцу југа, наставља 
истим правцем пратећи пут к.ч. број: 615 и стиже до тромеђе парцела к.ч. бр. 615, 
294 и 293/1 у Поглединама. Затим наставља у правцу југозапада, пресијецајући 
праволинијски парцелу број број: 297/2 и стиже на тромеђу к.ч. бр. 368, 297/1 и 298, 
одакле ломи у правцу запада, прати у потпуности границу парцеле к.ч. број: 368 
(обухватајући је) и силази на пут на тромеђу к.ч. бр. 365, 368 и 616 (пут). Од предње 
тромеђе граница наставља путем (к.ч. број: 616), у правцу запада пјешачким путем 
Брод – Ђеђево, до краја тог пута, снимљеног у размјери Р = 1:1000. Затим, поменута 
граница наставља истим путем даље, к.ч. број: 1978 до засеока Подбор, гдје се 
завршава на раскрсници пута, ограничени као к.ч. бр. 1100, 1144 и 1978 к.о. Ђеђево 
даље и завршава на мјесту одакле је и кренула.  
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