На основу члана 62. став 2. тачка 14. и чл. 216. и 217. Пословника Скупштине
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17) и Закључка
Скупштине Општине Фоча, број: 01-022-27/18 од 30.3.2018. године („Службени
гласник Општине Фоча“, број 4/18), Комисија за статутарна питања и прописе
Скупштине Општине Фоча на 25. сједници, одржаној дана 29.5.2018. године,
утврдила је причишћени текст Одлуке о одређивању имена улица, тргова и насеља
(„Службени гласник Општине Фоча“, бр. 2/93, 3/93, 2/03, 4/04, 10/05 и 4/18), у којој
је означен дан ступања на снагу ове одлуке.

Број: 01-111-49-25/18
Фоча, 29.5.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА
ПИТАЊА И ПРОПИСЕ
Светислав Ковачевић

ОДЛУКА
О ОДРЕЂИВАЊУ ИМЕНА УЛИЦА, ТРГОВА И НАСЕЉА
(Пречишћени текст)

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком одређују се имена улица, тргова и насеља у граду Фочи и
имена улица у насељеном мјесту Брод и уређује начин обиљежавања улица и тргова
као и означавање зграда бројевима.
II ОПИС УЛИЦА У ФОЧИ И БРОДУ
А) ФОЧА
Члан 2.
(бр. 3/93, 2/03, 4/04, 10/05 и 4/18)
1) Улица Краља Петра I – почиње од горњег ћехотинског моста код
аутобуске станице и креће у правцу запада до моста на ријеци Дрини (код зграде СО
Фоча), гдје завршава,
2) Његошева улица – почиње од доњег ћехотинског моста код Хотела
„Зеленгора“, креће у правцу запада и завршава испред ресторана „Младица“,
3) Светосавска улица – почиње од горњег ћехотинског моста код зграде
„Грађења“ и креће у правцу сјевера све до жељезног моста на ријеци Дрини, гдје
завршава,

4) Улица 9. мај – почиње од Улице Краља Петра I, од раскршћа испред зграде
МУП-а, креће у правцу сјевера до Његошеве улице, (број 10/05),
5) Шантићева улица – почиње од Улице Краља Петра I код истоименог трга,
креће у правцу сјевера до Његошеве улице, гдје прави кривину и креће у правцу
југоистока до почетка Улице Краља Петра I, гдје и завршава,
6) Улица Немањина – почиње од Његошеве улице са раскршћа испред зграде
Основног суда и креће у правцу сјевера обухватајући све кракове источно и западно,
долази до дворишта ОШ „Свети Сава“, гдје завршава,
7) Принципова улица – одваја се од Његошеве улице испред Хотела
„Зеленгора“ у правцу сјевер – запад – сјевер – запад и долази до раскрснице испред
ОШ „Свети Сава“, гдје се завршава,
8) Улица Крајишка – почиње од Шантићеве улице, иде у правцу запада,
полазећи испред Трга Краља Петра I, кроз пасаже поред „Геталдуса“, Привредне
банке и зграде СО Фоча и завршава на Рибарској улици,
9) Улица Цара Душана – почиње од горњег ћехотинског моста (поред зграде
Погона „Грађења“), креће у правцу сјевероистока обилазећи Душанов парк, скреће у
правцу југоистока, пролази испред Средњошколског центра, прелази Превраћки
поток и наставља у истом правцу и завршава на мјесту гдје се одваја приступни пут
за локалитет Крвавац,
10) Карађорђева улица – полази од раскрснице гдје почиње Херцеговачка
улица (код зграде Црвеног крста), креће у правцу сјеверозапада, након 100 м прави
кривину и креће у правцу југозапада и завршава код Забранског потока у Улици
Николе Пашића,
11) Улица Николе Пашића – полази од Улице Краља Петра I испред зграде
СО Фоча, креће у правцу југозапада до Забранског потока, код бензинске станице,
гдје завршава,
12) Улица Николаја Велимировића – полази од Улице Цара Душана са
кривине код Дома здравља, креће у правцу сјевера испод Ћеловине све до новог
насеља, одакле се одваја бољи пјешачки пут уз брдо Ћеловину, (број 10/05),
13) Улица Меше Селимовића – креће од почетка Улице Цара Душана у
правцу југоистока поред Ауто мото друштва, долази до куће на к.ч. 1876 к.о. Фоча,
гдје прави кривину и креће у правцу истока, обухватајући крак са десне стране и
завршава на Улици Цара Душана, (број 2/03),
14) Улица Моме Кочовића – почиње од Улице Краља Петра I са раскрснице
код Робне куће, креће у правцу југа до раскрснице испред градске пијаце, гдје
завршава, (број 10/05),
15) Јеврејска улица – почиње од почетка Улице Краља Петра I, креће у
правцу југозапада, пролази поред градске пијаце и завршава на Карађорђевој улици
код пословног објекта на к.ч. 1795 к.о. Фоча,
16) Улица Светог Николе – почиње од Јеврејске улице испод градске пијаце,
иде у правцу југоистока, изнад градског стадиона, долази до Цркве Светог Николе,
гдје се завршава,
17) Улица Херцеговачка – полази од почетка Улице Карађорђеве, креће у
правцу југозапада и завршава код старог градског резервоара,
18) Улица Петра Бојовића – почиње од завршетка Улице Краља Петра I (код
новог моста на Дрини), креће у правцу сјевероистока и завршава се код тениског
игралишта,
19) Улица Цара Лазара – почиње од Улице Светог Николе, креће у правцу
југоистока, пролази изнад гробља „Божовац“, испод насеља Лазарево и Крвавац и
завршава на Биоковском потоку,
20) Улица Соколска – почиње од Улице Краља Петра I, поред зграде ПТТ
испод Ватрогасног дома, иде у правцу југозапада до Улице Николе Пашића,

21) Улица Петра Кочића – почиње од Улице Николе Пашића са западне
стране зграде Станице јавне безбједности, креће у правцу сјеверозапада правећи
кривину код старе зграде „Шумарства“ на к.ч. 1292/1 к.о. Фоча и даље иде у правцу
југозапада све до краја насеља Кочићево,
22) Улица Браће Јеремића – полази од Херцеговачке улице код куће на к.ч.
3268 к.о. Фоча, креће у правцу истока, прави кривину у правцу сјевера, а испод куће
на к.ч. 3145 к.о. Фоча скреће у правцу истока до Улице Светог Николе, гдје се
завршава, (број 2/03),
23) Улица Вука Караџића – почиње од Соколске улице са раскршћа код ЈП
„Извор“, креће у правцу југоистока, пресијеца Карађорђеву и завршава на
Херцеговачкој улици код куће на к.ч. 3268 к.о. Фоча,
24) Улица Милоша Обилића – полази од Улице Браће Јеремића испод куће на
к.ч. 3261 к.о. Фоча, иде у правцу југоистока до потока, гдје прави кривину у правцу
сјевера до куће на к.ч. 3068 к.о. Фоча, одакле поново креће у правцу југоистока,
долази до раскрснице испод старог гробља у Обилићеву, гдје и завршава. У ову
улицу спадају и сви краци са јужне стране исте,
25) Улица Студентска – наставља се на Светосавску улицу код жељезног
моста на Дрини, иде у правцу сјевера, пролази изнад зграде Болнице и завршава на
потоку иза куће Вуковића, (број 10/05),
26) Улица Хасана Кикића – полази испред зграде „Електродистрибуције“,
иде у правцу сјевера и завршава се на Светосавској улици код старе бензинске
станице, (број 10/05),
27) Улица Дејтонска – полази од Улице 1. мај, 50 м источно од Улице Хасана
Кикића и паралелно истој иде у правцу сјевера све до Улице Невесињске, гдје се и
завршава, (број 2/03),
28) Улица Невесињска – полази од Светосавске улице са јужне стране зграде
КПД и креће у правцу југоистока све до краја колског пута, гдје се завршава,
29) Улица 1. мај – почиње од Светосавске улице испод старе стамбене зграде
(преко пута самопослуге), иде у правцу истока све до завршетка Улице Николаја
Велимировића, гдје се и завршава, (број 2/03),
30) Улица Младе Босне – почиње од Светосавске улице испред старе
бензинске станице, прелази Србобранску улицу и у истом правцу завршава се на
Улици Дејтонској,
31) Улица Живојина Мишића – почиње од Светосавске улице преко пута
улаза у дјечји парк, креће у правцу истока до Улице Николаја Велимировића, гдје се
завршава. Ова улица обухвата и крак са јужне стране,
32) Улица Мака Диздара – креће од Улице Николаја Велимировића код
бивше зграде основне школе, иде у правцу запада, након 80 м скреће у правцу
сјевера и завршава се на Улици Живојина Мишића, (број 10/05),
33) Улица Београдска – полази од Светосавске улице код „Столарије“, креће
у правцу истока, пресијеца Улицу Мака Диздара и излази на Улицу Николаја
Велимировића,
34) Улица Ужичка – полази од Улице Мака Диздара, иза Погона „Столарија“,
у правцу истока и завршава на Улици Николаја Велимировића,
35) Улица Андрићева – почиње из Улице Светосавске испред зграде
„Грађења“ и у правцу истока пролази поред Дома здравља са сјеверне стране,
36) Улица Милана Хаџивуковића – полази са Улице Цара Душана, наспрам
излаза из Душановог парка, креће у правцу југоистока, пролази изнад
Средњошколског центра до краја саобраћајнице. Овој улици припада и крак са
лијеве стране,

37) Улица Игманског марша – почиње од жељезног моста, са лијеве обале
Дрине и креће у правцу сјевера до потока иза бивше жељезничке станице, гдје се и
завршава, (број 10/05),
38) Улица Степе Степановића – почиње од Улице Немањине, испред зграде
ЈП „Извор“, креће у правцу југозапада између зграда за колективно становање, а
затим прави кривину и креће у правцу југоистока и излази на Карађорђеву улицу,
39) Улица Теслина – полази од Улице Николе Пашића иза Основне школе и
излази на Улицу Карађорђеву испред ДТП „Перућица“,
40) Улица Мехмед – паше Соколовића – полази од Улице Николе Пашића
код продавнице „Самопослуга“ и креће у правцу истока, прелази Улицу
Карађорђеву, прави благу кривину и лијево крећући у правцу сјевероистока испод
забране до круга ДТП „Перућица“, гдје се завршава, (број 10/05),
41) Улица Крагујевачка – почиње од Улице Николе Пашића у правцу истока,
пресијеца Карађорђеву улицу, у истом правцу пролази поред ДТП „Перућица“ до
изласка на Улицу Мехмед – паше Соколовића, гдје се завршава,
42) Улица Теодора Драјзера – полази од Улице Николе Пашића на крају
насеља Кочићево, иде у правцу југоистока и завршава се на Улици Карађорђевој,
(број 2/03),
43) Улица Јанка Вукотића – полази од Крагујевачке улице, паралелно
Карађорђевој улици и завршава се у Улици Теодора Драјзера,
44) Улица Зуке Џумхура – почиње од Улице Николе Пашића, јужно од
почетка Улице Теодора Драјзера и у правцу истока завршава се на Карађорђевој
улици, (број 10/05),
45) Улица Дурмиторска – креће од Улице Карађорђеве, испод Забране, иде у
правцу југоистока до Улице Мехмед – паше Соколовића, гдје се завршава,
46) Улица Војводе Путника – почиње из Улице Николе Пашића испред новог
насеља и креће у правцу југоистока до Улице Карађорђеве. У ову улицу спадају сви
новоизграђени објекти јужно од исте,
47) Улица Дучићева – почиње од Улице Николе Пашића, јужно од Улице
Војводе Путника, иде у правцу југоистока и завршава се на Карађорђевој улици,
48) Улица Мојковачка – почиње од Дучићеве улице и иде у правцу југа до
Карађорђеве улице,
49) Улица Гетеова – креће од завршетка Улице Николе Пашића и
Карађорђеве улице до бензинске станице у правцу југозапада, све до почетка круга
ШИК „Маглић“ на Броду, (број 4/04),
50) Улица Дринска – полази од Светосавске улице преко пута нове стамбене
зграде, креће у правцу истока обилазећи зграду „Електродистрибуције“ и завршава
се на Улици Николаја Велимировића, (број 2/03),
51) Улица Изета Сарајлића – креће од Улице Живојина Мишића у правцу
сјевера до Улице Дринске изнад зграде „Електродистрибуције“, (број 2/03),
52) Улица Османа Ђикића – полази од Улице Меше Селимовића код Ауто –
мото друштва и у правцу сјевера излази на Улицу Душанову, (број 2/03),
53) Улица Бранка Ћопића – креће од пута који иде уз саму десну обалу ријеке
Ћехотине наспрам „Униса“, у правцу сјевера пресијеца Душанову улицу и завршава
код Улице Милана Хаџивуковића,
54) Улица Бранка Радичевића – креће од Улице Шантићеве код доњег
ћехотинског моста и у правцу југоистока лијевом обалом Ћехотине испод гробља
Божовац завршава на Улици Цара Лазара,
55) Трг Краља Петра I – централни градски трг – ограничен је улицама
Краља Петра I, Шантићевом, Крајишком и стамбено – пословном зградом која се
води на к.ч. 1503/2 к.о. Фоча,

56) Улица Скендера Куленовића – полази од Светосавске улице 30 м сјеверно
од бензинске пумпе, иде у правцу истока, прелази преко Улице Дејтонске и након 70
м креће у правцу југа до краја улица 1. мај и Николаја Велимировића, (бр. 3/93 и
10/05),
57) Улица Филипа Вишњића – полази од Светосавске улице, сјеверно од
Улице Скендера Куленовића и креће у правцу истока, прелази преко Улице
Дејтонске и након 90 м скреће у правцу сјевера све до Невесињске улице, (број 3/93),
58) Улица Маше Хањалића – полази од Улице Светосавске, преко пута
пекаре, креће у правцу истока до Улице Дејтонске, гдје завршава, (бр. 3/93 и 10/05),
59) Улица Десанке Максимовић – полази од Улице Светосавске, наспрам
пионирског центра, иде у правцу истока, прелази Улицу Мака Диздара и у истом
правцу завршава након 40 метара, (број 3/93),
60) Трг 9. јануар – обухвата плато испред стамбено - пословног комплекса
„Плавог небодера“, искључујући приступни пут стамбено - пословним објектима
који се налазе на платоу, а који представља огранак Београдске улице, (број 4/18),
61) Спомен – трг српских бораца – обухвата плато на којем је изграђен
Централни споменик погинулим борцима, а који се налази између улица Краља
Петра Првог Карађорђевића, Николе Пашића, Петра Кочића и пјешачке стазе која
прати шкарпу према ријеци Дрини, а повезује Улицу Петра Кочића са Улицом
Краља Петра Првог Карађорђевића. (број 4/18)
Б) БРОД
1) Улица Николе Бојовића – почиње од завршетка Дринске улице, иде у
правцу југа до дринског моста на Броду, (број 3/93),
2) Улица Црногорска – почиње од Улице Николе Бојовића, испред Ауто
сервиса и у правцу југа према насељу Копилови завршава на Калајџића потоку, (број
3/93),
3) Улица Херцег Стјепана – почиње од Улице Николе Бојовића, код Ауто
сервиса, у правцу југа, прави елиптичну кривину од Основне школе до Ресторана, да
би се завршила на Улици Николе Бојовића. (број 3/93)
III ОДРЕЂИВАЊЕ ИМЕНА НАСЕЉА У ГРАДУ ФОЧА
Члан 3.
У граду Фочи одређују се сљедећа имена насељених мјеста:
1) Насеље Душаново – обухвата дио града од горњег ћехотинског моста и
Душановог парка уз Улицу Цара Душана, а граничи са насељима Љубовић и Ливаде,
2) Насеље Лазарево – наставља се на насеље Обилићево и обухвата дио града
уз ријеку Ћехотину на њеној лијевој обали, протеже се уз Улицу Цара Лазара,
ширећи се уз брдо са њене десне стране до границе урбаног подручја,
3) Насеље Обилићево – обухвата дио града који се протеже према брду
Забрана од улица Светог Николе, Браће Јеремића и Херцеговачке,
4) Насеље Кочићево – обухвата дио града на платоу испод Улице Николе
Пашића, а протеже се са лијеве и десне стране Улице Петра Кочића,
5) Насеље Центар – обухвата средишњи дио града између ријека Дрине и
Ћехотине, од Улице Краља Петра I до ушћа Ћехотине у Дрину,
6) Насеље Горње Поље – обухвата дио града са лијеве стране Улице Николе
Пашића на платоу који се протеже до Забране,

7) Насеље Доње Поље – обухвата дио града са десне стране ријеке Ћехотине
и Дрине, испод Саставака између доњег ћехотинског моста и жељезног моста на
Дрини. Са његове источне стране протеже се све до брда Ћеловине,
8) Насеље Видиковац – обухвата дио града на лијевој обали Дрине, од насеља
Градац на југу до старе жељезничке станице на сјеверу. (број 3/93)
IV ОБИЉЕЖАВАЊЕ УЛИЦА И ТРГОВА
Члан 4.
(1) Имена улица и тргова обиљежавају се таблама.
(2) Табле са именом улица, односно тргова постављају се на зграде на
почетку са десне стране и завршетку са лијеве стране сваке улице, на свакој
раскрсници улица, као и на видном мјесту на тргу.
Члан 5.
(1) Имена улица и тргова исписују се бијелим великим штампаним словима
на плавој подлози, ћирилицом српског језика ијекавског изговора, по дужини табле.
(2) Табла на којој се исписује име улице, односно трга мора бити израђена од
чврстог и отпорног материјала, у облику правоугаоника, величине 60 х 30 цм.
Члан 6.
(1) Табла којом се обиљежава име улице, односно трга поставља се на
видном мјесту, у висини од 2,20 до 3 м рачунајући од нивоа пута, односно тротоара
до доње ивице табле.
(2) Ако на почетку улице, на раскршћу улица или на завршетку улица,
односно на тргу не постоје подесне зграде за постављање табле са именом улице,
односно трга, такве табле постављају се на одговарајуће стубове.
Члан 7.
(1) Стубови су четвртастог облика, пресјека од 5,5 цм до 10 х 10 цм или
округлог облика пресјека од 5 цм до 10 цм обојени наизмјенично бијелом и плавом
бојом у размацима од 20 цм.
(2) Удаљеност осовине побијених стубова од ивице улица, односно трга не
може бити већа од 20 м, ни мања од 50 цм.
(3) Табле које се постављају на стубове завршавају се једнакостраничним
троуглом на оној страни која је окренута према смјеру улице.
Члан 8.
Приликом постављања табле са именом улице, односно трга, десна страна
улице се одређује у складу са одредбама ове oдлуке које се односе на означавање
зграда бројевима.
V ОБИЉЕЖАВАЊЕ ЗГРАДА БРОЈЕВИМА
Члан 9.
(1) Обиљежавање зграда бројевима у улицама са утврђеним именима врши се
засебно за сваку улицу, односно трг.
(2) Свака зграда мора имати свој редни број, исписан арапским бројем,
бијелом бојом на плавој подлози.

(3) Табла на којој се исписује број зграде мора бити израђена од чврстог и
отпорног материјала, величине 20 х 15 цм.
Члан 10.
(1) Табла са исписаним бројем поставља се изнад или са десне стране главног
улаза у зграду или стубиште или двориште зграде и то у висини која не може бити
мања од 1,80 ни већа од 2 м рачунајући од нивоа пута, односно тротоара до доње
ивице табле.
(2) Индивидуална стамбена зграда може се означити једним бројем без
обзира на број улаза, ако се ради о истом власнику.
Члан 11.
(1) Зграде у улицама са утврђеним именима означавају се тако да се на
лијевој страни улице постављају непарни, а на десној страни парни бројеви, а исти
расту (нижу се) постепено од почетка улице, утврђеног на основу оријентира, до
краја улице.
(2) Као оријентир за одређивање почетка улице, односно лијеве и десне
стране улице узима се положај улица у односу на:
1) за подручје града Фоче, Трг Краља Петра I,
2) за подручје насељеног мјеста Брод, раскршће улица Николе Бојовића,
Херцег Стјепана и Црногорска (тзв. тријенгла).
Члан 12.
Зграде на тргу означавају се бројевима у непрекинутом низу с лијева на
десно, почев од улаза главне или приоритетне саобраћајнице.
Члан 13.
(1) Дворишне зграде до којих се долази кроз улаз друге зграде или кроз
пролаз поред друге зграде, обиљежавају се наредним бројевима послије броја којим
је обиљежена зграда кроз чији се улаз, односно покрај које се долази до дворишне
зграде.
(2) Зграда која се подигне између већ обиљежених зграда, обиљежиће се
бројем сусједне претходне зграде и одговарајућим словима (а, б, ц итд.).
Члан 14.
(1) У насељима у којима нису одређена имена улица, зграде се обиљежавају
бројевима у непрекинутом низу.
(2) Као оријентир за одређивање почетка улице, односно лијеве и десне
стране улице узима се приоритетна саобраћајница или неки други важан или
карактеристичан објекат.
Члан 15.
(1) Привремене пословне зграде означавају се римским бројевима на
таблицама црвене боје.
(2) Остали привремени објекти, као што су: гараже, шупе, бараке и све друге
зграде сличног карактера се не означавају.
Члан 16.
Послове око постављања табли и стубова са именима улица и тргова, табли са
бројевима зграда, њихово одржавање и сл. води општински орган управе надлежан
за комуналне послове, а средства се обезбјеђују по основу прикупљене комуналне
накнаде.

VI ЕВИДЕНЦИЈА
Члан 17.
(1) Евиденцију о именима улица, тргова и зграда по бројевима води
општински орган управе надлежан за комуналне послове.
(2) Евиденцију сачињавају:
1) прегледна карта града Фоче МЈ 1:5000,
2) карта са означеним именима улица и бројевима зграда за град Фочу и
насеља Брод, Устиколина и Миљевина МЈ 1:1000,
3) карта са означеним именима улица и бројевима зграда за град Фочу и
насеља Брод, Устиколина и Миљевина МЈ 1:1000,
4) опис граница урбаног подручја града Фоче и ужих урбаних подручја
насељених мјеста Брод, Устиколина и Миљевина,
5) именик улица и тргова,
6) регистар кућних бројева.
(3) Власници породичних стамбених зграда су дужни да у року од осам дана
пријаве органу из става 1. довршеног новог или рушење постојећег објекта ради
увођења насталих промјена у евиденцији.
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о именима улица и
тргова у Фочи (број 309/1 од 19.3.1960. године) и Одлука о измјенама и допунама
Одлуке о именима улица и тргова у Фочи („Службени гласник Општине Фоча“, бр.
1/74 и 1/77).
Члан 19.
Ова одлука ступила је на снагу 9.6.1993. године, односно 28.7.1993. године,
30.6.2004. године, 27.5.2004. године, 17.11.2005. године и 10.4.2018. године.

