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Fo~a, 06.03.2020.

1.
На основу члана 80. ст. 1, 2. и 4. 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 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), Скупштина Општине Фоча, на Тридесет
седмој редовној сједници, дана 5.3.2020. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ КОНАЧНЕ
ГРАЂЕВИНСКЕ ЦИЈЕНЕ ЈЕДНОГ КВАДРАТНОГ МЕТРА
КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ СТАМБЕНОГ И
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
У 2019. ГОДИНИ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ФОЧА
I
Просјечна коначна грађевинска цијена једног квадратног метра
корисне површине стамбеног и пословног простора у 2019. години за
подручје општине Фоча износи 850,00 КМ и служи као основица за
израчунавање висине ренте.
II
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о
утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног квадратног
метра корисне површине стамбеног и пословног простора у 2018.
години за подруче општине Фоча, број: 01-022-11/19 од 28.2.2019.
године („Службени гласник Општине Фоча“, број 2/19).
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-9/20
Фоча, 5.3.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Изет Спахић, с.р.

2.
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
седмој редовној сједници, дана 5.3.2020. године, д о н о с и
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ „БРОД НА ДРИНИ“ ФОЧА
И ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
„БРОД НА ДРИНИ“ ФОЧА
I
Приступа се изради Регулациног плана Индустијске зоне „Брод на
Дрини“ Фоча и измјени дијела Регулационог плана „Брод на Дрини“
Фоча (у даљем тексту: План).
II
1) Граница обухвата Регулационог плана Индустријске зоне „Брод
на Дрини“ Фоча креће се границом обухвата постојећег
Урбанистичког пројекта „Брод на Дрини“ Фоча и обухвата површину
од 264.625,48 m2.
2) Измјена дијела Регулационог плана „Брод на Дрини“ Фоча
обухвата простор који се налази уз границу Урбанистичког пројекта
„Брод на Дрини“ с њене југозападне стране и обухвата локацију
означену као к.ч. бр. 267/1, 267/2 и 267/3 к.о. Брод, у укупној
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површини од 10.224,50 m , те дио саобраћајнице означене као к.ч.
број: 618/1, у површини од 1.130,42 m2, тако да укупна површина
измјена Плана износи 11.088,48 m2.
3) Укупна површина обухвата Плана износи 27,57 ha.
4) Саставни дио ове одлуке је и графички приказ локација на коју
се План односи.
III
1) Израда Плана, односно његове измјене, 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 подносилац захтјева за
израду, односно измјену Плана и то: „Милтом“ д.о.о. Фоча,
„Конструктор“ д.о.о. Фоча, „Кроасан пек“ д.о.о. Фоча, „Рудежа“ д.о.о.
Фоча, „Д. Продановић“ д.о.о Фоча, „Павгорд“ д.о.о. Фоча,
„Србињепутеви“ д.о.о. Фоча, „Ђомикс“ д.о.о. Фоча, те Ведран
Вуковић, Горан Ђуковић и Васо Благојевић, из Фоче.
4) Смјернице за израду Плана садржане су у Стратегији развоја
Општине Фоча, постојећим планским документима који обухватају
овај простор, укључујући и саобраћајно рјешење кружне раскрснице
Магистралног пута М – 18 Брод на Дрини – Граница Босне и
Херцеговине / Црна Гора (Хум), која се налази у контакт зони са
Планом.
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.
3)
Приједлог одлуке о усвајању Плана са потребним
образложењем утврдиће носилац припреме и Начелник Општине
Фоча, уз сагласност подносиоцa захтјева из подтачке 3. тачке III ове
одлуке.
V
Планом се, у складу са законом, треба утврдити: намјена
површина, 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 Општинске управе
Општине Фоча.
2)
Носилац израде Плана одредиће се уговором између
подносиоца захтјева за израду и измјену Плана 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”.
2

Број: 01-022-10/20
Фоча, 5.3.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Изет Спахић, с.р.
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3.
На основу члана 67. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15 и 3/16),
члана 39. став 2. тачка 7) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 38. став 2.
тачка 10) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине
Фоча“, број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на Тридесет седмој
редовној сједници, дана 5.3.2020. године, д о н о с и
ПРОГРАМ
УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА 2020. ГОДИНУ

IV

Адаптација СРЦ „Партизан“
(МЗ
Горње Поље)
Гријање у СРЦ „Партизан“ (МЗ Горње
Поље)
Санација крова на Градској спортској
дворани (МЗ Душаново)
Освјетљење цркве у Челебићу (МЗ
Челебићи)
Прикључак јавне расвјете код капеле и
споменика настрадалим цивилима у
Јошаници (МЗ Јошаница)
Санација тротоара у Његошевој улици
и Улици 9. мај (МЗ Центар)
Санација степеништа између градске
апотеке и Крајишке улице (МЗ Центар)
Уређење дјечијег игралишта у Улици
Степе Степановића (МЗ Горње Поље)
Постављање једног расвјетног стуба на
раскрсници Улице Вука Караџића и
Карађорђеве улице (МЗ Горње Поље)
Реконструкција зграде на Броду – кров
(насеље Формоза, МЗ Брод)
Мјестимично пресвлачење оштећеног
асфалта Велечево – Орахово и санација
ударних рупа (МЗ Драгочава)
Дјелимична санација друштвених
просторија (МЗ Заваит)
Израда примарног водовода у селу
Брусна (МЗ Годијено)
Унапређење система видео надзора на
подручју општине Фоча
Замјена расвјетних тијела у великој
сали Градске спортске дворане (МЗ
Душаново)
Наставак расвјете у насељу Превраћ, у
дужини од 1.000 m (МЗ Душаново)
Изградња хелиодрома
Непредвиђени радови
УКУПНО III
НАКНАДА
ЗА
ИЗУЗЕТО
ЗЕМЉИШТЕ

V

МОСТ
КОД
РАСВЈЕТА

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Члан 1.
Програмом уређења грађевинског земљишта за 2020. годину
утврђују се намјена и расходи средстава грађевинског земљишта за
2020. годину, све по урбанистичким цјелинама у граду Фоча,
насељима Брод, Миљевина и др.
Члан 2.
У складу са оцјеном извора средстава и приједлога приоритета од
стране мјесних заједница, који су у писаној форми достављени у
Општину Фоча и у Одјељење за просторно уређење и стамбено –
комуналне послове, на приједлог Начелника Општине Фоча и
Одјељења, у складу са плановима и потребама Општине Фоча,
утврђују се намјена и расходи средстава грађевинског земљишта, у
складу са приливом средстава.

Члан 3.
(1) Усвојеним Буџетом Општине Фоча за 2020. годину, за
Програм уређења грађевинског земљишта за 2020. годину
планирана су средства у износу од 2.060.000,00 КМ, која су
распоређена на сљедећи начин:
1) I Одржавање грађевинског земљишта – 50.000,00 КМ,
2) II Зграда обданишта – 1.100.000,00 КМ,
3) III Инвестиционо одржавање грађевинског земљишта –
370.000,00 КМ,
4) IV Накнада за изузето земљиште – 100.000,00 КМ,
5) V Мост код КПЗ-а и ЛЕД расвјета – 440.000,00 КМ,
6) Укупно: 2.060.000,00 КМ.
(2) Већи дио средстава за Програм уређења грађевинског
земљишта распоређује се за реализацију пројеката које мјесне
заједнице кандидују у оквиру свог програма рада, а дио се
распоређује по приједлогу Начелника Општине Фоча и Одјељења за
просторно уређење и стамбено – комуналне послове.

2.

3.

II
III
1.
2.
3.

4.

5.
6.

ОДРЖАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Редовно одржавање јавне расвјете
Крпљење ударних рупа на градским и
приградским
саобраћајницама
на
подручју општине Фоча
Одржавање дјечијих вртића и паркова
– поправка и замјена реквизита, ограде,
клупа и др.
УКУПНО I
ЗГРАДА ОБДАНИШТА
ИНВЕСТИЦИОНО
ОДРЖАВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Расвјета у Обилићеву (изградња новог
мјерног мјеста ради растерећења, МЗ
Обилићево)
Расвјета у Крајишкој улици
(МЗ
Центар)
Парковска расвјета у Улици Краља
Петра I (МЗ Центар)
Асфалтирање
испред
зграде
у
Светосавској улици број 2. у Доњем
Пољу (Припрему подлоге и одводњу
оборинских вода финансирају станари
зграде, МЗ Доње Поље)
Расвјета у Јошаници (МЗ Јошаница)
Санација на Градској спортској
дворани (МЗ Душаново)

14.
15.
16.
17.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

УКУПНО: (I – V)

УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

I
1.

13.

18.

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ У 2020. ГОДИНИ

Износ
(КМ)
16.000,00
27.000,00

7.000,00
50.000,00

06..03.2020. god.

КПЗ-а

И

80.000,00
50.000,00
7.000,00
1.500,00
2.000,00
40.200,00
3.000,00
15.000,00
2.300,00
20.000,00
10.000,00
3.000,00
20.000,00
6.000,00
20.000,00
30.000,00
6.000,00
7.000,00
370.000,00
100.000,00

ЛЕД
440.000,00
2.060.000,00

Члан 4.
Одјељење за финансије стара се о наплати средстава, а Одјељење
за просторно уређење и стамбено – комуналне послове о њиховој
реализацији, у складу са овим програмом.
Члан 5.
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-11/20
Фоча, 5.3.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Изет Спахић, с.р.

1.100.000,00

2.000,00
8.000,00
6.500,00

13.000,00

2.500,00
15.000,00

4.
На основу члана 21. Закона о комуналним дјелатностима
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/11 и 100/17), члана
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), Скупштина Општине Фоча, на Тридесет седмој редовној
сједници, дана 5.3.2020. године, д о н о с и
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
У складу са Законом о комуналним дјелатностима (,,Службени
гласник Републике Српске“, бр. 124/11 и 100/17) доноси се Програм
коришћења средстава заједничке комуналне потрошње за 2020.
годину.
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Члан 2.
Средства за извршење ових услуга, у складу са законом,
обезбиједиће се из сљедећих извора:
1) комуналне накнаде,
2) дијела накнаде за коришћење добара од општег интереса,
3) дијела прихода од пореза на непокретности,
4) дијела накнада за дате концесије.
Члан 3.
(1) Извршење ових послова организоваће и старати се о њиховом
спровођењу надлежни органи Општинске управе Општине Фоча –
Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове и
Одјељење за финансије.
(2) Надзор над спровођењем Програма вршиће Одјељење за
просторно уређење и стамбено – комуналне послове и Начелник
Општине Фоча.
(3) Програмом се утврђује обим и квалитет одржавања и
обнављања комуналних објеката, јавних зелених површина, те
висина потребних средстава за реализацију Програма.

1.3.

Члан 4.
(1) Усвојеним Буџетом Општине Фоча за 2020. годину, за
Програм коришћења средстава заједничке комуналне потрошње за
2020. годину планирана су средства у износу од 450.000,00 КМ, која
су распоређена на сљедећи начин:
1) I Одржавање јавних површина и заштита животне средине –
350.000,00 КМ,
2) II Потрошња уличне расвјете – 90.000,00 КМ,
3) III Саобраћајни знакови – 10.000,00 КМ,
4) Укупно: 450.000,00 КМ.
(2) Чишћење јавних површина у насељеним мјестима обухвата
прикупљање, одвожење, депоновање и уништавање отпада и
падавина. Овдје треба узети у обзир и чишћење у зимским условима
и прање.
УРЕЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

I
1.
1.1.

1.2.

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ
ПОВРШИНА И
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Чишћење јавних површина у насељеним
мјестима
Улице које се чисте свакодневно
(укупна површина 40.821 m2):
- Улица и Трг Краља Петра I, обухвата
површину од новог дринског моста до
горњег моста на Ћехотини, као и
површине испред зграде Општине,
Поште, Музеја и Трг Краља Петра I
(укупна површина 11.271 m2),
- Улица Шантићева, од раскршћа са
Улицом Краља Петра I до зграде Центра
за културу и информисање
(укупна површина 1.880 m2),
- Његошева улица, која се протеже од
доњег ћехотинског моста до Рибљег
ресторана(укупна површина 4.330 m2),
- Улица 9. маја, која се протеже од зграде
Општине до зграде Основног суда, као и
простор испред зграде Православног
богословског факултета
(укупна површина 1.340 m2),
- Светосавска улица, од горњег
ћехотинског моста до Казнено –
поправног завода(укупна површина
12.840 m2),
- Улица Моме Кочовића, од Пијаце до
улице Краља Петра I (укупна површина
1.080 m2),
- Улица Цара Душана, обухвата дионицу
од горњег ћехотинског моста до зграде
Средњошколског центра
(укупна површина 6.240 m2),
- Улица Немањина, од зграде Основног
суда до зграде Основне школе „Свети
Сава“(укупна површина 1.840 m2),
- МЗ Миљевина,
Улице које се чисте три пута седмично
(укупна површина 21.180 m2):
- Карађорђева улица, потез од Сат куле

Износ
(КМ)

1.4.

1.5.

1.6.

2.
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до Улице Војводе Путника (укупна
површина 4.640 m2),
- Јеврејска улица, дионица од Пијаце до
старе аутобуске станице (укупна
површина 720 m2),
- Улица Николе Пашића, од зграде
Општине до насеља Војводе Путника
(укупна површина 5.530 m2),
- Улица Бранка Радичевића, од доњег
ћехотинског моста до гробља „Божовац“
(укупна површина 6.540 m2),
- Улица Светог Николе
(укупна површина 3.750 m2),
Улице које се чисте седмично до
петнаестодневно
(укупна површина 20.219 m2):
- Крајишка улица
(укупна површина 753 m2),
- Соколска улица
(укупна површина 892 m2),
- Вука Караџића
(укупна површина 805 m2),
- Принципова улица
(укупна површина 1.210 m2),
- Студентска улица
(укупна површина 6.175 m2),
- Улица Меше Селимовић
(укупна површина 3.904 m2),
- Улица Петра Бојовића, од ресторана
„Младица“ до Аква парка „Ушће“, у
временском периоду рада Аква парка, а
остали период по потреби
(укупна површина 4.380 m2),
- Насеље Кочићево
(укупна површина 2.100 m2),
Улице које се чисте мјесечно
(укупна површина 27.735 m2):
- Улица Цара Душана, од зграде
Средњошколског центра до насеља
Ливаде (укупна површина 5.850 m2),
- Улица Цара Лазара, на потезу од
гробља „Божовац“ до насеља Крвавац
(укупна површина 12.990 m2),
- Насеље Степе Степановића
(укупна површина 2.450 m2),
- Насеље Рибарска
(укупна површина 2.165 m2),
- Насеље Војводе Путника
(укупна површина 2.155 m2),
- Насеље новоизграђених зграда на
бившем платоу „Трикотаже“,Принципова
улица (укупна површина 2.125 m2),
Остале улице и површине:
Остале улице и површине чисте се према
потребама, МЗ Брод, по плану и налогу
Одјељења за просторно уређење и
стамбено – комуналне послове, као и
налогу надлежне инспекције,
Прање градских улица:
Прање градских улица вршиће се по
потреби, цистерном, којом располаже
служба Цивилне заштите.
Укупно 1.
Одржавање, уређење и опремање јавних
зелених, рекреационих површина и
гробаља:

225.000,00
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2.4.

- Одржавање травњака:
Ово одржавање подразумијева радове на
чишћењу зелених површина од разног
отпада, кошења траве и одвоз исте на
депонију.
Овим одржавањем обухваћени су:
паркови у Улици Краља Петра I, на Тргу
Краља Петра I, паркови у Његошевој
улици, зелене површине у Улици 9. мај,
на обалама Ћехотине од горњег моста до
Дјечијег вртића, парк Алаџа, парк код
Храма Светог Саве, простор код „Плавог
небодера“, паркови између ћехотинских
мостова (лијева обала – Рива), као и парк
испред зграде Полицијске управе.
(укупна површина 33.743 m2)
- Одржавање грмља и живе ограде:
Ово одржавање подразумијева окопавање
грмља, сјечење грмља, шишање живе
ограде по потреби, а најмање четири пута
годишње, као и утовар и одвоз вишка
материјала.
Радови обухватају: живу ограду парка, на
потезу од горњег ћехотинског моста до
Дјечијег вртића (Светосавска улица),
живу ограду Алаџанског парка, те живу
ограду у Улици Краља Петра I.
- Одржавање цвијећа у парковима:
Ово одржавање подразумијева радове на
прољетној припреми (окопавање и
шишање), залијевање у току љетног
периода, загртање и припрема за зиму у
зеленим површинама, те одржавање
гробаља: Божовац, Бараковац, Текија и
Јеврејско гробље код Болнице, које ће се
вршити у сарадњи са Комуналним
предузећем.
- Редовно одржавање простора око школа
и вртића и свакодневно одвожење смећа.

2.5.

- Одржавање гробаља:
Ово одржавање подразумијева редовно
чишћење и кошење траве.

2.1.

2.2.

2.3.

2.6.

2.7.

3.

4.
5.

6.
II

III

Члан 5.
(1) Општина Фоча ће склопити годишњи уговор за послове
чишћења и одржавања јавних површина са предузећем које је
оспособљено за обављање оваквих врста радова. Уговором ће се
дефинисати међусобне обавезе, квалитет обављања услуга, начин
плаћања и остало.
(2) За обављање осталих послова из Програма ангажоваће се
предузећа одабрана по претходно расписаном тендеру, у складу са
Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине.
(3) Контролу – надзор у складу са одлуком и Законом о
комуналним дјелатностима у вези праћења извршења задатака који
произилазе из овог програма вршиће Општина Фоча, а у случају
спора надлежан је суд.
Члан 6.
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-12/20
Фоча, 5.3.2020. године

ПОТРОШЊА УЛИЧНЕ РАСВЈЕТЕ
Трошкови потрошње јавне расвјете
УКУПНО II

ПРОГРАМ
УРЕЂЕЊА ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
ЗА 2020. ГОДIНУ
Члан 1.
Планом намјенског утрошка средстава остварених продајом
шумско – дрвних сортимената ближе се одређују пројекти који ће
бити реализовани у 2020. години на одржавању локалних и
некатегорисаних путева на подручју општине Фоча.
Члан 2.
Усвојеним Буџетом Општине Фоча за 2020. годину, за Програм
уређења локалних и некатегорисаних путева за 2020. годину
планирана су средства у износу од 150.000,00 КМ, која су
распоређена на сљедећи начин:
1) I Одржавање локалних и некатегорисаних путева – 150.000,00
КМ,
2) Укупно: 150.000,00 КМ.
ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ЛОКАЛНИХ И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
ОДРЖАВАЊЕ
ЛОКАЛНИХ
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
36.500,00
1.
17.500,00

30.000,00

35.000.00
35.000,00
6.000,00
350.000,00
90.000,00
90.000,00

2.

3.

4.

5.

6.

САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ
УКУПНО III
УКУПНО: I + II + III

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Изет Спахић, с.р.

5.
На основу 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 седмој редовној сједници, дана
5.3.2020. године, д о н о с и

Одржавање простора и фонтана око
Споменика код зграде Општине и на
Градском тргу.
(укупна површина 1.920 m2)
Уређење и опремање осталих површина
које нису ушле у Програм извршиће се
према указаним потребама, а све према
налогу Одјељења за просторно уређење и
стамбено – комуналне послове.
Укупно 2.
Одржавање
јавних
саобраћајних
површина у насељеним мјестима
Укупно 3.
Одвођење атмосферских падавина и
других вода са јавних површина
Укупно 4.
Дјелатности зоохигијене:
Хватање и збрињавање напуштених и
угрожених паса, трошкови одржавања
азила за псе у Филиповићима, исхрана и
ветеринарска заштита.
Укупно 5.
Непредвиђени радови
УКУПНО I

06..03.2020. god.

10.000,00
450.000,00

7.

И

Насипање тампонског материјала у
Улици Крагујевачка (МЗ Горње
Поље)
Насипање тампонског материјала у
Улици Гетеова (МЗ Горње Поље)
Санација путева у Душанову: Златари,
Ливада, Горњи Превраћ, Јавор и
мјестимично проширење и насипање
банкина на правцу Превраћ
Урадити прописни прикључак пута са
магистралног пута према Орахову и
проширење пута у дужини од 80 m
(МЗ Ливаде)
Чишћење ригола према Горњим
Брдима и до Пјешчаних пирамида
(МЗ Рјечица)
Санација пута према Шуковцу,
Горњим Брдима и мјесту Шиште (МЗ
Рјечица)
Санација пута према Сарићима (МЗ
Миљевина)

Износ
(КМ)

1.000,00
2.000,00

3.000,00

3.000,00

6.000,00

6.000,00

3.000,00
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Санација пута: Јошаница – Цвилин,
L =1,0 km (МЗ Јошаница)
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4.000,00

Санација путева:

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

Драгочава – Милића поље – гробље,
Драгочава – Ђурђево брдо – Биокови,
Драгочава – Ријека, Драгочава –
Брезовице,
Драгочава – Нововићи, Драгочава –
Осоје – Гаћице
(МЗ Драгочава)
Санација путева:
Драгочава
–
Бољарадина
–
Кумјеновићи,
Шуљци – Бољарадина – Дракули
(МЗ Драгочава)
Санација путне комуникације:
база СФОР-а – Цапе – Ријека –
Брајићи
(МЗ Устиколина)
Санација пута према Штовићу, два
правца
(МЗ Кута)
Санација путева у Заваиту:
Златни Бор, Грдијевићи, Фалиши,
Руда Главица,
Навијало – Путишићи – Кунар,
Градац – Оранице, Пода, Присоја,
Радовићи
(МЗ Заваит)
Санација путева у Челебићима:
Ријека – Црква – Доња Ријека, Суво
поље – Радоњићи,
Челебићи – Јечмишта, Челебићи –
Куново,
Борје – Дуњића поток, Борје –
Остојићи куће,
Борје – Хоћево, Челебићи –
Дражево,
Корлат – Дикање, Борје – Веленићи,
Партизански пут – Кољено, Борија –
Крна Јела (МЗ Челебићи)
Санација путева у Мештревцу:
Веленићи – Мештревац – граница
са Црном Гором,
Мештревац – Дулин Бријег –
Врановина
(МЗ Мештревац)
Санација пута, од раскршћа преко
Даница – Тињак до магистралног пута
и уградња пропуста ф 800 у Даницама
(МЗ Годијено)
Санација пута:
Доњи Копилови – Бунови – Горњи
Копилови – Суви Бор
(МЗ Челиково Поље)
Санација локалног пута:
Тројангла – Штавањ – Врбница и
правац Војиновићи
(МЗ Попов Мост)
Санација пута: Млади гај – Пољице
– Драгљин
(МЗ Јелеч)
Санација пута: Данчићко брдо –
Козја Лука
(МЗ Козја Лука)
Санација пута за Јасеново
(МЗ
Кратине)

Члан 3.
Поред путева из члана 2. овог програма, Општина Фоча ће
вршити уређење и одржавање локалних и некатегорисаних путева
према путним правцима, предмјеру и предрачуну радова за које ће
се обезбиједити средства из екстерних извора.

7.000,00

Путни правац
1.
2.

8.000,00

3.
4.

3.000,00

6.000,00

5.
6.

7.
15.000,00

8.

15.000,00

06..03.2020. god.

Брусанско брдо – Зеленка, L = 3,0 km
(МЗ Годијено)
Слатина – Крстац – Оштрици, L = 6,5 km
(МЗ Годијено)
Саш – Борови, L = 2,5 km (МЗ Годијено)
Годијено – Папратно – Викоч, L = 15,0 km
(МЗ Годијено)
Баљево Поље – Бјелиш (Кукавице), L = 1,00
km (МЗ Кута)
Јошаница – Чаири, L = 1,0 km
(МЗ Јошаница)
Пријеђел – Травник, Попов Мост –
Крушево,
Игоче – Косман – Хумићи, L = цца 17,0 km
(МЗ Попов Мост)
Кумјеновићи – Доња Бољарадина (према
Перишићима, тзв. Гајеви)
Овај путни правац реализоваће се у оквиру
позиције број 10. из члана 2. Програма
УКУПНО

Износ
(КМ)
5.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
7.000,00
3.000,00

18.000,00

58.000,00

Члан 4.
Oдјељење за финансије стара се о наплати средстава, а Одјељење
за просторно уређење и стамбено – комуналне послове о њиховој
реализацији, у складу са овим програмом.
Члан 5.
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.

15.000,00

7.000,00

7.000,00

10.000,00

6.000,00
13.000,00

5.000,00

Непредвиђени радови
5.000,00
УКУПНО
150.000,00

Број: 01-022-13/20
Фоча, 3.5.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Изет Спахић, с.р.

6.
На основу члана 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), Скупштина Општине Фоча, на Тридесет
седмој редовној сједници, дана 5.3.2020. године, д о н о с и
ПРОГРАМ
УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД ШУМСКИХ СОРТИМЕНАТА
ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Планом намјенског утрошка средстава остварених продајом
шумско – дрвних сортимената ближе се одређују пројекти који ће
бити реализовани у 2020. години.
Члан 2.
Усвојеним Буџетом Општине Фоча за 2020. годину, за Програм
утрошка средстава од шумских сортимената за 2020. годину
планирана су средства у износу од 470.000,00 КМ, која су
распоређена на сљедећи начин:
1) I Зимско одржавање – 60.000,00 КМ,
2) II Одржавање и асвалтирање локалних путева – 400.000,00
КМ,
3) III Комунална опрема – 10.000,00 КМ,
4) Укупно: 470.000,00 КМ.
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ПРОГРАМ
УТРОШКА
СРЕДСТАВА
СОРТИМЕНАТА ЗА 2020. ГОДИНУ

ОД

ОДРЖАВАЊЕ
I
II

1
.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ

ШУМСКИХ
Износ
(КМ)
60.000,00

ОДРЖАВАЊЕ И АСФАЛТИРАЊЕ
ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА
Пресвлачење
асфалтом
дијела
Светосавске улице (од семафора до
скретања за објекат „Том“ и од објекта
„Горење“ до новог моста (МЗ Доње
Поље)
Санација путне комуникације, у складу
са регулационим планом у МЗ Лазарево.
Средства су планирана у износу од
25.000,00 КМ у 2019. години. Није
реализовано због израде техничке
документације.
Пресвлачење асфалтом дијела Улице
Меше Селимовић, од моста до скретања у
Улицу Османа Ђикића, цца 200 m
Асфалтирање паркинг простора поред
објекта „Кум“, димензија: 35,0 m х 13,0 m
Санација путева:
Марков орах – Трбушче и Трноваче
– Брод – Закмур (МЗ Брод)
Пресвлачење
асфалтом
дијела
саобраћајнице у Улици Цара Лазара
Асфалтирање
саобраћајница
у
Миљевини
Санација оштећеног асфалта на
локалном путу:
Болница – Јошаница, на потезу од
Факултета према Јошаници
Пресвлачење асфалтом дијела Улице
Дринске (МЗ Доње Поље)
Непредвиђени радови
УКУПНО II

90.000,00

70.000,00

КОМУНАЛНА ОПРЕМА
УКУПНО: (I – III)

Члан 3.
Усвојеним Буџетом Општине Фоча за 2020. годину, за Програм
утрошка средстава од концесионих накнада за 2020. годину
планирана су средства у износу од 200.000,00 КМ, која су
распоређена на сљедећи начин:
1) I Пут Брштеновица – Тара – 100.000,00 КМ,
2) II Издаци за набавку земљишта за нову депонију –
100.000,00 КМ,
3) Укупно: 200.000,00 КМ.
УТРОШАК СРЕДСТАВА ОД КОНЦЕСИНИХ НАКНАДА
Опис пројекта

30.000,00
10.000,00

I
II

Пут Брштеновица – Тара
Издаци за набавку земљишта за нову
депонију
УКУПНО (I + II)

Износ
(КМ)
100.000,00
100.000,00
200.000,00

75.000,00
40.000,00

15.000,00

15.000,00
10.000,00

10.000,00
470.000,00

Члан 3.
Oдјељење за финансије стара се о наплати средстава, а Одјељење
за просторно уређење и стамбено – комуналне послове о њиховој
реализацији, у складу са овим програмом.
Члан 4.
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-14/20
Фоча, 3.5.2020. године

Члан 2.
Средства од концесионе накнаде која директно или након
дијељења у сразмјери представљају приход буџета јединице
локалне самоуправе, користе се намјенски, у инвестиционо –
развојним пројектима за:
1) изградњу и реконструкцију: примарних инфраструктурних
објеката (водовод, канализација, топловод, локални путеви и други)
и нових привредних капацитета који су у функцији привредног
развоја и запошљавања,
2) заштиту животне средине.

45.000,00

400.000,00
III

06..03.2020. god.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Изет Спахић, с.р.

7.
На основу члана 32. Закона о концесијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 59/13), члана 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), Скупштина
Општине Фоча, на Тридесет седмој редовној сједници, дана
5.3.2020. године, д о н о с и
ПРОГРАМ
УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД КОНЦЕСИОНИХ
НАКНАДА ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Програмом утрошка средстава од концесионих накнада за 2020.
годину утврђују се приходи, намјена и расходи средстава за 2020.
годину на подручју општине Фоче.

Члан 4.
Одјељење за финансије стара се о наплати средстава, а Одјељење
за просторно уређење и стамбено – комуналне послове о њиховој
реализацији, у складу са овим програмом.
Члан 5.
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-15/20
Фоча, 3.5.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Изет Спахић, с.р.

8.
На основу члана 194. и члана 195. став 3. Закона о водама
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 50/06 и 92/09), члана 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), Скупштина Општине Фоча, на Тридесет седмој редовној
сједници, дана 5.3.2020. године, д о н о с и
ПРОГРАМ
УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД ВОДНИХ НАКНАДА
ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Овим програмом уређују се питања утрошка средстава која ће се
прикупљати од посебних водних накнада у 2020. години и то:
оквирна висина средстава која се очекују по овом основу, пројекти у
које ће та средства бити пласирана, износ средстава по пројектима,
органи надлежни за реализацију пројеката и рок за њихово
спровођење.
Члан 2.
Усвојеним Буџетом Општине Фоча за 2020. годину, за Програм
утрошка средстава од водних накнада за 2020. годину планирана су
средства у износу од 545.000,00 КМ, која су распоређена на сљедећи
начин:
1) I Чишћење и уређење водотока – 15.000,00 КМ,
2) II Издаци за изградњу водовода и канализацију – 30.000,00
КМ,
3) III Издаци по основу пореза на додату вриједност – 500.000,00
КМ,
4) Укупно: 545.000,00 КМ.
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УТРОШАК СРЕДСТАВА ОД ВОДНИХ НАКНАДА

Увод
Износ
(КМ)
15.000,00

Опис пројекта
I
II
III

Чишћење и уређење водотока
Издаци за изградњу водовода и
канализације
Издаци по основу пореза на додату
вриједност
УКУПНО (I + II + III)

30.000,00
500.000,00
545.000,00

Члан 3.
Одјељење за финансије се стара о наплати ових средстава, а
Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове о
реализацији наведених пројеката, у складу са овим програмом.
Члан 4.
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-16/20
Фоча, 3.5.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Изет Спахић, с.р.

9.
На основу члана 39. став 2. тачка 28) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и
36/19), члана 38. став 2. тачка 30) и члана 93. став 2. Статута
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и
члана 176. Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени
гласник Општине Фоча“, број 14/17), након разматрања Извјештаја
о раду Начелника Општине Фоча за 2019. годину, у оквиру тачке 4.
дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Тридесет седмој
редовној сједници, дана 5.3.2020. године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о раду Начелника
Општине Фоча у 2019. години.
2. Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-17/20
Фоча, 5.3.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Изет Спахић, с.р.

10.
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 члана 176.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), након разматрања Програма рада
Начелника Општине Фоча за 2020. годину, у оквиру тачке 5. дневног
реда, Скупштина Општине Фоча, на Тридесет седмој редовној
сједници, дана 5.3.2020. године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина Општине Фоча усваја Програм рада Начелника
Општине Фоча у 2020. години.
2. Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-18/20
Фоча, 5.3.2020. године

06..03.2020. god.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Изет Спахић, с.р.

11.
На основу члана 59. став 1. и члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и
36/19) и члана 63. став 1. тачка 15) и члана 93. став 3. Статута
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17),
Начелник Општине Фоча д о н о с и
ПРОГРАМ
РАДА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ ФОЧА
У 2020. ГОДИНИ

Основне претпоставке за добар рад Начелника Општине и
извршне власти су: стабилан Буџет и добар и одговоран рад локалне
Скупштине Општине.
На тим основама Начелник Општине и извршна власт ће градити
одговоран однос према друштвеним добрима, инвестирати у
капиталне пројекте који доприносе развоју локалне заједнице,
радити јавно у интересу грађана.
У постизању тих циљева, Начелник Општине мора имати добру
сарадњу са вишим органима власти и мора успоставити такве
односе који ће омогућити учешће Општине у међународним,
прекограничним и другим пројектима од општег интереса.
Искуства и резултати из претходних година добра су основа за
нове развојне искораке.
Усвојени Буџет Општине Фоча за 2020. годину је финансијски
оквир у коме ће се реализовати Програм рада Начелника, уз додатна
средства која треба обезбиједити из других извора.
У складу са праксом рада Начелника, која се у протеклим
годинама потврдила добрим примјерима, очекивати је да ће и у
2020. години све велике инвестиције и пројекти бити финансирани
из других, додатних извора.
Окосница рада Начелника и извршне власти у овој години биће
усмјерена у сљедеће активности.
а) Буџет, инвестиције
За успјешну реализацију Програма и свих активности извршне
власти и Начелника Општине, основни предуслови су: стабилни
планирани приходи у Буџету, одговорна расподјела прихода,
законитост у раду, подршка Скупштине Општине, обезбјеђење
додатних средстава за веће инвестиције, учешће у пројектима.
Поштујући принципе такве политике у 2020. години,
реализоваћемо сљедеће пројекте.
- Водовод II:
Завршићемо другу фазу реконструкције градског водовода. У тој
фази је замјена више од 20 километара градске водоводне мреже и
уградња нових кућних бројила.
Након изградње примарног цјевовода, коју смо завршили прије
три године, замјена секундарне мреже ће обезбиједити сигурно и
уредно снабдијевање грађана здравом водом за пиће.
Сигурно снабдијевање водом, овом инвестицијом обезбијеђена је
и за Универзитетску болницу, Медицински факултет и Мјесну
заједницу Јошаница.
Инвестиција је обухватила и реконструкцију изворишта Крупица,
како би грађанима мјесних заједница Миљевина и Јелеч
обезбиједили уредно снабдијевање водом за пиће.
Овом фазом реконструкције секундарне мреже није обухваћена
реконструкција секундарне мреже у Миљевини, као ни изградња
цјевовода за мјесна подручја Драгочава и Кута, што је приоритет и
те инвестиције треба уврстити у наредну фазу, којом ће бити
обухваћена изградња канализационе мреже и колектора за
пречишћавање отпадних вода.ж
- Реконструкција Универзитетске болнице:
Пројекат енергетске ефикасности Болнице, у оквиру кога је
рађена замјена фасаде, прозора, врата, крова и централног гријања
је обезбиједио боље услове рада у тој здравственој установи, а друга
фаза, која ће бити завршена у овој години, додатно ће их
побољшати.
Поред изградње ангио сале, Одјељења за онкологију и
реконструкције других просторија и одјељења, том фазом је
предвиђена набавка нове опреме, као и адаптација и опремање
Амбулантне службе. Тиме ће се повећати број процедура и подићи
ниво здравствене заштите, што је у интересу пацијената и
запослених.
- Дјечије обданиште:
Нови објекат Дјечијег обданишта, који ће бити изграђен у овој
години, обезбиједиће боравак више од 200 дјеце у простору
изграђеном по свим стандардима. Боравак у Обданишту на тај
начин биће обазбијеђен и дјеци која су, због скученог простора
садашњег Обданишта, на чекању.
Нови услови рада омогућиће запосленима да додатно развијају
свој васпитни, забавни и креативни рада са дјецом.
- Енергетска ефикасност:
Очекујемо да пројектом енергетске ефикасности у 2020. години
буду обухваћени Основна школа „Свети Сава“ и Медицински
факултет.
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У Основној школи „Свети Сава“ пројектом ће бити обухваћена
потпуна реконструкција објекта, који је изграђен 1957. године и
један је од најстаријих школских објеката у Републици Српској.
Медицински факултет се добрим радом и резултатима афирмисао
као једна од најбољих високошколских установа у Републици
Српској и та установа има потребу за проширењем. План је да од
наредне године, наставу на Енглеском језику, на том факултету,
похађа 50 страних студената и тај број ће се сваке године
повећавати за 50 нових бруцоша.
Пројекат енергетске ефикасности, уз властито учешће, треба да
обезбиједи недостајући простор. Увођење новог програма наставе и
повећање броја студената намеће обавезу проширења смјештајних
капацитета, тако да се изградња студентског дома намеће као
нужност.
- Рудник Челебићи:
Енглеска фирма „Минеко“, односно њено предузеће „Western
Mining“ након четворогодишњег истраживања и утврђивања
резерви руда олова и цинка на подручју Челебића, потписало је
уговор о концесији.
Дефинисано је експлоатационо поље, земљиште откупљено и у
току је израда Елабората о експлоатацији руде, којим ће бити
дефинисани сви елементи везани за ту велику привредну
инвестицију, која ће допринијети развоју тог краја и Општине у
цјелини.
- Хидропотенцијал:
Влада Републике Српске најавила је да ће у 2020. години почети
изградња три хидроелектране на ријеци Бистрици, као и припремни
радови на великом пројекту изградње ХЕ Бук Бијела.
Ревидирани главни пројекат изградње магистралног пута Брод на
Дрини – Шћепан Поље је усвојен и очекује се да се, посредством
Европске уније, обезбиједе средства за његову изградњу, док је
реконструкција пута Брод на Дрини – Тјентиште у фази израде
главног пројекта.
У фазу израде главног пројекта ушла је и реконструкција пута
Фоча – Сарајево. Тај пут ће бити пројектован на нивоу брзе цесте,
са тунелом Рогој и интервенцијама на 34 дионице.
- Водозаштита:
Фоча је ушла у велики пројекат водозаштите од бујичних вода
ријеке Дрине, који ће финансирати Европска унија.
Неопходно је да урадимо техничку документацију, како би могли
конкурисати за та средства и ми тај посао радимо.
- У Индустријској зони Брод на Дрини, у којој је изградњом три
трафо станице напокон ријешен проблем снабдијевања електричном
енергиијом свих погона, очекујемо проширење производње и
запошљавање нових радника.
Нове инвестиције очекују се и у погону “Fl Wood”, који је отишао
у стечај.
- Погон текстила на Велечеву производи медицинску опрему за
иностраног купца, а запошљава педесетак радника, углавном жена.
Ово су само најзначајнији велики пројекти који ће се реализовати
или започети у овој години.
Све ове инвестиције омогућиће запошљавање нових радника и
бржи економски и друштвени развој наше Општине.
Када је ријеч о инвестицијама које се финансирају средствима
општинског буџета, оне су, поред Обданишта, наведене у
програмима који се односе на локалну инфраструктуру.
Настојимо да у свим мјесним заједницама у којима људи живе,
поправимо пут, доведемо воду, обезбиједимо електричну енергију.
Завршићемо велику инвестицију изградње обилазнице са паркинг
мјестима код Универзитетске болнице.
Новоизграђени мост на Дрини „9. мај” добиће одговарајућу
расвјету.
Завршићемо реконструкцију и доградњу спортског објекта
„Партизан”.
Асфалтираћемо неколико улица, међу којима и дионицу
магистралног пута од Робне куће до улаза у бившу фабрику
“Темика”, за које ће средства обезбиједити ЈП „Путеви Републике
Српске“.
Кроз пројекат прекограничне сарадње са Општином Плужине,
који је подржала Европска унија, побољшаћемо инфраструктуру
дуж ријеке Таре и услове за развој рафтинг туризма.
Томе ће допринијети и наставак асфалтирања пута десном обалом
ријеке Таре.
Развоју туризма допринијеће и инвестиције у Националном парку
“Сутјеска”, а прије свих реконструкција павиљона, за коју је
средства обезбиједила Влада Републике Србије.
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Повећањем и модернизацијом смјештајних капацитета, уз све
друге активности које проводи, Национални парк ће повећати број
туриста и проширити дјелатност која има за циљ оживљавање тог
подручја и укључивање локалног становништва на економској
основи.
Том циљу доприноси организација бројних манифестација, од
гастро понуде, лова на крупну дивљач, промоције природних
знаменитости, шумских плодова, до музичких фестивала и других
манифестација.
Национални парк „Сутјеска” је највећи туристички потенцијал
наше Општине и локална заједница има обавезу да подржава,
стимулише и афирмише те капацитете.
Буџетским средствима Општина ће подржавати развој
пољопривреде, прије свих кроз производњу млијека, пчеларство,
набавку опреме, воћарство и друге видове помоћи, које ће
детаљније прецизирати измијењени Правилник о подршци развоју
пољопривреде, који ће бити ускоро донесен.
Подршку ћемо дати младим високообразованим кадровима да
заврше приправнички стаж, а у сарадњи са Заводом за запошљавање
подржати
запошљавање
нових
радника
кроз
подршку
послодавцима.
б) Улагања у инфраструктуру
У складу са усвојеним буџетом, Општина ће и у 2020. години за
инвестиције у инфраструктурне пројекте уложити око 2,5 милиона
конвертибилних марака.
Средства ће бити распоређена за асфалтирање улица,
реконструкцију локалних путева, санацију категорисаних и
некатегорисаних путева према селима у којима живи становништво.
Значајан дио средстава биће уложен у јавну расвјету у
приградским и сеоским подручјима, а значајније улагање у обнову
нисконапонске мреже у три сеоска подручја очекујемо од ресорних
министарстава Босне и Херцеговине.
Значајна
средства
уложићемо
у
завршетак
пројекта
реконструкције и надоградње објекта „Партизан“, који ће, напокон,
добити и систем гријања.
У том објекту одличне услове за рад имају сви борилачки
спортови.
Свој простор коначно ће добити и Културно – умјетничко
друштво.
Веома важан инфраструктурни пројекат је нова санитарна
депонија, коју ћемо отворити на локалитету Филиповићи.
Са Министарством за људска права и избјеглице БиХ и
Европском унијом, потписали смо уговор о изградњи 43 куће за ту
категорију становништва.
Изградња тих објеката треба да буде завршена у 2020. години.
Радимо пројекат реконструкције зграде Позоришта и пројекат
увођења централног гријања у Библиотеку, Музеј и Позориште,
како би могли конкурисати и тражити донаторе и спонзоре на
међународним и другим конкурсима и јавним позивима.
У пословној зони Ливаде одговарајући простор обезбјеђујемо за
техничке сервисе и службе јавних комуналних предузећа, цивилне
заштите, ватрогасне службе и друге општинске дјелатности.
Урадили смо пројекат реконструкције и надоградње објекта
Ватрогасног дома, који ће имати другу намјену.
Посљедњи павиљон Универзитетске болнице, чија је
реконструкција у току, биће адаптиран у Поликлинику, што ће
значајно помоћи пацијентима који ће имати све љекарске прегледе
на једном мјесту.
Обилазницом, чија је изградња у току, омогућићемо пацијентима
прилаз Поликлиници, а на обилазници ће бити изграђено педесетак
паркинг мјеста.
На простору који је планиран за јавни паркинг, уклонићемо
нелегално подигнуте гараже и остале објекте.
Увешћемо контролу и наплату паркинга у улицама: Краља Петра,
Шантићевој, Његошевој и 9. маја, на паркингу код градских базена
и на паркингу Болнице.
Урадићемо пројекат уређења парковске површине у порти Храма
Свети Сава и Алаџа парку.
Продужићемо шеталиште десном обалом ријеке Дрине, од новог
обданишта до жељезног моста „9. мај“ и урадити расвјету на
шеталишту.
Новим мобилијаром и реконструкцијом, освјежићемо и обогатити
дјечија игралишта.
Подржаћемо изградњу нових спомен обиљежја и санацију
оштећења на постојећим.
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в) Социјална политика
Једна од карактеристика Буџета наше Општине је социјална
осјетљивост. Задржаћемо је и у 2020. години.
За социјална издвајања посредством Центра за социјални рад, а
којом су обухваћена социјална давања, помоћ кроз његу трећег
лица, смјештај у здравствене установе и старачке домове и
установе, из
Буџета ћемо издвојити око два милиона
конвертибилних марака.
Подржавамо удружења која брину о дјеци са посебним
потребама, слијепим и слабовидим, пензионерима.
Организације у области борачког сектора имају позицију
грантовске ставке у Буџету, која је у овој години повећана.
Финансираћемо превоз ученика, а проширили смо то и на превоз
дјеце из Превраћа.
Социјално угроженима помагаћемо и на друге начине, прије
свега посредством Општинске организације Црвеног крста.
Мјерама популационе политике подржавамо наталитет.
За те намјене у Буџету смо планирали значајна средства.
Измјенама Правилника о пронаталној политици, додатно ћемо
различитим мјерама подржати вишечлане породице.
Буџетску подршку имају области спорта, културе, невладиног
сектора, омладинске и друге организације.
Буџетску подршку имаће све манифестације које трају у
континуитету, било да је ријеч о култури, спорту, туризму, као што
су: ОК Фест, Фудбал френдс, Дринска регата, Јануарски дани
културе, Мајске духовне и културне свечаности, Дани боровнице
итд.
У циљу веће безбједности грађана, у сарадњи са Полицијском
управом, побољшаћемо видео надзор на јавним просторима и
саобраћајним раскрсницама.
С обзиром да ће се у 2020. години одржати локални избори,
Општина ће одговарајућим средствима
помоћи успјешном
провођењу те активности.
Напомињемо да у 2020. години предстоји реорганизација
Општинске управе у складу са новим Законом о локалној
самоуправи, по коме је број запослених административних радника
условљен бројем становника, односно на хиљаду становника могу
бити запослена три административна радника.
Све ове и друге бројне активности које, у суштини, представљају
цјелокупан живот у локалној заједници, биће стални предмет рада
Начелника Општине.
Број: 02-014-84/20
Фоча, 5.3.2020. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ ФОЧА
Радисав Машић, с.р.

12.
На основу члана 31. тачка ђ) и члана 35. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. став 2. тачка 3) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), члана 38. став 2. тачка 3) и члана 93. став 2. Статута
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и
члана 176. Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени
гласник Општине Фоча“, број 14/17), након разматрања Нацрта
ребаланса Буџета Општине Фоча за 2020. годину, у оквиру тачке 3.
дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Тридесет седмој
редовној сједници, дана 5.3.2020. године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина Општине Фоча прихвата Нацрт ребаланса Буџета
Општине Фоча за 2020. годину и упућује га на јавну расправу и даљу
процедуру, у складу са Законом о буџетском систему Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12, 52/14,
103/15 и 15/16).
2. Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-19/20
Фоча, 3.5.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Изет Спахић, с.р.

13.
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
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члана 176. Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени
гласник Општине Фоча“, број 14/17), након разматрања Приједлога
програма утрошка средстава од шумских сортимената за 2020.
годину, у оквиру тачке 17. дневног реда, Скупштина Општине
Фоча, на Тридесет седмој редовној сједници, дана 5.3.2020. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина Општине Фоча задужује извршну власт Општине
Фоча да у току 2020. године приступи реализацији Одлуке о
асфалтирању путева на подручју општине Фоча, планирању и
обезбјеђењу средстава за те намјене, број: 01-022-75/18 од
19.7.2018. године („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/18).
2. Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-20/20
Фоча, 5.3.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Изет Спахић, с.р.

14.
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 члана 176.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), након разматрања Извјештаја о
реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2019.
годину, у оквиру тачке 8. дневног реда, Скупштина Општине Фоча,
на Тридесет седмој редовној сједници, дана 5.3.2020. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о реализацији
Програма уређења грађевинског земљишта за 2019. годину.
2. Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-21/20
Фоча, 5.3.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Изет Спахић, с.р.

15.
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 члана 176.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), након разматрања Извјештаја о
реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2019.
годину, у оквиру тачке 9. дневног реда, Скупштина Општине Фоча,
на Тридесет седмој редовној сједници, дана 5.3.2020. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о утрошку
средстава заједничке комуналне потрошње за 2019. годину.
2. Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-22/19
Фоча, 5.3.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Изет Спахић, с.р.

16.
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 члана 176.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), након разматрања Извјештаја о
реализацији Програма утрошка средстава од шумских сортимената за
2019. годину, у оквиру тачке 10. дневног реда, Скупштина Општине
Фоча, на Тридесет седмој редовној сједници, дана 5.3.2020. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
1.
Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о утрошку
намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских
сортимената у 2019. години.
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2. Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-23/19
Фоча, 5.3.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Изет Спахић, с.р.

17.
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 члана 176.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), након разматрања Извјештаја о
реализацији Програма уређења локалних и некатегорисаних путева за
2019. годину, у оквиру тачке 11. дневног реда, Скупштина Општине
Фоча, на Тридесет седмој редовној сједници, дана 5.3.2020. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о реализацији
Програма уређења локалних и некатегорисаних путева за 2019.
годину.
2. Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-24/19
Фоча, 5.3.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Изет Спахић, с.р.

18.
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 члана 176.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), након разматрања Извјештаја о
реализацији Програма утрошка средстава од концесионих накнада за
2019. годину, у оквиру тачке 12. дневног реда, Скупштина Општине
Фоча, на Тридесет седмој редовној сједници, дана 5.3.2020. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о утрошку средстава
од концесионих накнада за 2019. годину.
2. Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-25/19
Фоча,5.3.2020. године

06..03.2020. god.

19.
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 члана 176.
Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник
Општине Фоча“, број 14/17), након разматрања Извјештаја о
реализацији Програма утрошка средстава од водних накнада за 2019.
годину, у оквиру тачке 13. дневног реда, Скупштина Општине Фоча,
на Тридесет седмој редовној сједници, дана 5.3.2020. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
1.
Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај о утрошку
средстава водних накнада за 2019. годину.
2. Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-26/19
Фоча, 5.3.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Изет Спахић, с.р.

20.
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 шесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од
30.1.2020. године, у оквиру тачке 1. дневног реда, Скупштина
Општине Фоча, на Тридесет седмој редовној сједници, дана 5.3.2020.
године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина Општине Фоча усваја Записник са Тридесет шесте
редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, одржане 30.1.2020.
године.
2. Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Фоча“.
Број: 01-022-27/20
Фоча, 5.3.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Изет Спахић, с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Изет Спахић, с.р.
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