
На основу члана 29. став 1. тачка 4) и члана 39. став 2. т. 12), 13) и 37) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и 
члана 38. став 2. т. 12) и 19) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине 
Фоча“, број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на Тридесет осмој редовној сједници, 
дана 4.6.2020. године,  д о н o с и   
 
 
 
 
 

О Д Л У К У   
О  ОСЛОБАЂАЊУ  ПЛАЋАЊА  ЗАКУПНИНЕ,  КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ,  

НАКНАДЕ  ЗА  КОРИШЋЕЊЕ  ЈАВНЕ  ПОВРШИНЕ  У  ПОСЛОВНЕ  СВРХЕ  
И  ТАКСЕ  ЗА  ВАТРОГАСТВО  И  СУБВЕНЦИЈИ  КОМУНАЛНЕ  ТАКСЕ  

ЗА  ИСТИЦАЊЕ  ПОСЛОВНОГ  ИМЕНА  ЗА  2020.  ГОДИНУ    
 
 
 
 
 

I 
1) Овом одлуком прописују се мјере подршке пословним субјектима 

погођеним кризом изазваном новим корона вирусом, којима је Одлуком о 
проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 25/20), Одлуком о проглашењу ванредног стања на 
територији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/20) и 
Наредбом Начелника Општине Фоча на приједлог Општинског штаба за ванредне 
ситуације, број: 02-014-127/20, од 19.3.2020. године, забрањено обављање 
дјелатности. 

2)  Мјере подршке за ублажавање негативних посљедица проузрокованих 
мјерама предузетим због епидемиолошке ситуације су: ослобађање плаћања 
закупнине, комуналне накнаде, накнаде за коришћење јавне површине у пословне 
сврхе и таксе за ватрогаство и субвенција комуналне таксе за истицање пословног 
имена за 2020. годину, под условима прописаним овом одлуком. 
 

II 
1)  Право на ослобађање може остварити пословни субјект чије је сједиште на 

територији општине Фоча, којем је забрањено обављање дјелатности актима 
Републичког штаба за ванредне ситуације и Општинског штаба за ванредне 
ситуације, у складу са претежном дјелатношћу и који на дан 31.12.2019. године нема 
доспјелих, а до подношења захтјева неизмирених обавеза према Општини Фоча и то: 

-  комерцијални закупци пословних простора који су у уговорном односу са 
Општином Фоча, за мјесеце март и април 2020. године, 

-  комерцијални закупци експроприсаног земљишта за градњу ХЕ „Бук 
Бијела” који су у уговорном односу са Општином Фоча, за шест мјесеци 2020. 
године, 

-  обвезници таксе за ватрогаство, за мјесеце март и април 2020. године, 
-  обвезници комуналне накнаде за пословне и друге просторе у којима је 

забрањен рад, за мјесеце март и април 2020. године, 
-  обвезници комуналне таксе за коришћење јавне површине у пословне сврхе, 

за мјесеце април и мај 2020. године, 
-  обвезници комуналне накнаде за стамбене просторе, за читаву 2020. годину. 



2) Право на субвенцију може остварити пословни субјект, обвезник 
комуналне таксе за истицање пословног имена чије је сједиште на територији 
општине Фоча, којем је забрањено обављање дјелатности актима Републичког штаба 
за ванредне ситуације и Општинског штаба за ванредне ситуације, у складу са 
претежном дјелатношћу и који на дан 31.12.2019. године нема доспјелих, а до 
подношења захтјева неизмирених обавеза према Општини Фоча.  
 

III 
1) Обвезници из тачке II ове одлуке остварују право на ослобађање 

подношењем писмене пријаве на јавни позив Општине Фоча. 
2)  Пријава се подноси надлежном одјељењу Општинске управе Општине 

Фоча наведеном у јавном позиву, најкасније до 31.12.2020. године. 
3)  Пријава се подноси на обрасцу, који ће бити доступан на интернет 

страници Општине Фоча и Инфо пулту Општинске управе Општине Фоча. 
 

IV 
1)  Обвезници из тачке II ове одлуке – пословни субјекти дужни су уз пријаву 

доставити обавјештење о разврставању јединица разврставања по дјелатностима, 
које издаје АПИФ. 

2)  За самосталне предузетнике утврдиће се претежна дјелатност, увидом у 
службене евиденције, односно регистре Општине Фоча. 

3) Власници стамбеног простора поступак за остваривање права на 
ослобађање плаћања комуналне накнаде за стамбени простор покрећу подношењем 
пријаве, уз доказ да су измирили своје обавезе за претходне двије године. 
 

V 
1) У поступку утврђивања основаности захтјева, Одјељење за финансије 

доставља податке о стању дуга по основу закупа, накнаде или таксе, закључно са 
даном подношења пријаве. 

2) Уколико се утврди да је захтјев основан, Начелник Општине Фоча је 
овлашћен да донесе рјешење о ослобађању плаћања, односно додјели субвенције. 
 

VI 
За реализацију ове одлуке задужују се надлежна одјељења Општинске управе 

Општине Фоча. 
 

VII 
Одредбе ове одлуке односе се и на јавне установе чији је оснивач Општина 

Фоча, а које се налазе у саставу Трезора Општине Фоча.  
 

VIII 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“.  
 
 
 
 
 
Број:  01-022-30/20                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  
Фоча, 4.6.2020. године                                                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
                                                                                                          Изет  Спахић   
 


