
 

 

SLU@BENI GLASNIK 
OP[TINE FO^A 

 

1.   

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

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 14. 
Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), тачке 19.3. 

алинеја 2. Упутства за утврђивање суфицита расположивог за 
расподјелу („Службени гласник Републике Српске“, број 45/13) и 

члана 38. став 2. тачка 2) 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 о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О  УТРОШКУ  НЕУТРОШЕНИХ  НАМЈЕНСКИХ  

СРЕДСТАВА ИЗ  2019.  ГОДИНЕ  У  2020.  ГОДИНИ  

 И 

РАСПОДЈЕЛИ  МАКСИМАЛНОГ  ИЗНОСА  

КОРИГОВАНОГ  НЕРАСПОРЕЂЕНОГ  СУФИЦИТА 

ИЗ  2019.  ГОДИНЕ РАСПОЛОЖИВОГ   

ЗА  ПОТРОШЊУ  У  2020.  ГОДИНИ 

 

I 
Овом одлуком врши се расподјела неутрошених намјенских 

средстава која се наплаћују и реализују у складу са посебним 

прописима, по годишњем обрачуну за 2019. годину и утврђеног 
нераспоређеног суфицита који је стварно расположив за расподјелу. 

 

II 

1)  Нераспоређени суфицит по годишњем обрачуну за 2019. годину 

износи 363.374 КМ. 
2)  Укалкулисани приходи ненаплаћени до 31.12.2019. године 

износе 143.177 КМ. 

3)  Неутрошена намјенска средства из непореских прихода чија 
потрошња није планирана у 2020. години износе 70.000 КМ. 

4)  Кориговани годишњи нераспоређени суфицит на дан 31.12.2019. 

године износи 150.197 КМ. 

5) Разлика између расположивих новчаних средстава и 

краткорoчних обавеза износи 159.195 КМ. 

6)  Максимални износ средстава расположив за расподјелу износи 
150.197 КМ.  

III 

1) Неутрошена намјенска средства чија потрошња није планирана у 

2020. години, из тачке II подтачке 3. ове одлуке, у износу од 70.000 

КМ распоређују се за нову потрошњу у 2020. годину и то за:   

- 50.000 КМ неутрошених средстава од накнаде за посјечене 
шумске сортименте, за одржавање локалних и некатегорисаних 

путева на подручју општине Фоча (тачка II подтачка 3. ове одлуке),  

-  10.000 КМ неутрошених средстава за финансирање мјера 
заштите од пожара, за набавку ватрогасне опреме  (тачка II подтачка 

3. ове одлуке), 

-  10.000 КМ неутрошених средстава од водних накнада, за 
уређење обала Дрине и Ћехотине (тачке II подтачка 3. ове одлуке), 

2)  Максимални износ средстава раположив за расподјелу износи 

150.197 КМ и распоређује се у истом износу за трошкове хигијене и 
заштите током пандемије Ковид 19. 

3) Средства из подтачке 1. ове тачке нису распоређена кроз 
усвојени финансијски план буџета Општине Фоча за 2020. годину. 

4) Задужују се Начелник Општине Фоча и Одјељење за финансије 

да приликом израде ребаланса буџета Општине Фоча за 2020. годину 
у исти укључе финансијске ефекте расподјеле средстава из подтачке 

1. ове тачке.  

IV 
Ова одлука примјењује се на основу сагласности Министарства 

финансија Републике Српске. 

 
V 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

Број:  01-022-29/20                                                ПРЕДСЈЕДНИК  

Фоча, 4.6.2020. године                                СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                                Изет  Спахић, с.р.  

 

2.   
 

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 
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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, с.р.    

 

3.  
 

На основу члана 77. 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), члана 14. 

став 3. Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта („Службени гласник Републике Српске”, бр. 
95/13, 99/13 и 22/14) и члана 38. став 2. тачка 2) 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 о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У   

О  УТВРЂИВАЊУ  ПРОСЈЕЧНИХ  ЈЕДИНИЧНИХ  ЦИЈЕНА   

РАДОВА  КОМУНАЛНЕ  И  ДРУГЕ  ЈАВНЕ  

ИНФРАСТРУКТУРЕ  И  УРЕЂЕЊА  ЈАВНИХ  ПОВРШИНА   

 

I 

Овом одлуком утврђују се просјечно остварене јединичне цијене 

радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних 

површина (Јц) на подручју опшштине Фоча, које служе за обрачун 

трошкова опремања градског грађевинског земљишта за 2020. 
годину.  

II 

Просјечно остварене јединичне цијене радова комуналне и друге 
јавне инфраструктуре и уређења јавних површина, према групи, 

редном, броју, врсти инфраструктуре, јединици мјере и јединичној 

цијени, са урачунатим ПДВ-ом, износе:  
А)  САОБРАЋАЈНА  ИНФРАСТРУКТУРА:                             

1.  Реконструкција постојећих саобраћајница,  m2  –  65,60 KM,  

2.  Изградња саобраћајница,  m2  –  88,00 KM,  

3.  Изградња паркинг површина,  m2  –  78,40 KM,  
4.  Изградња тротоара и осталих пјешачких површина,  m2  –73,30 

КМ,  

 
Б)  ВОДОВОДНА  МРЕЖА:  

Б. 1.  Изградња хидротехничке инфраструктуре – водовода:  

1.  Водовод профила Ø 100 mm (зелена површина),  m1  –  25,00 КМ,  
2.  Водовод профила Ø 160 mm (зелена површина),  m1  –  35,00 KM,  

3.  Водовод профила Ø 100 mm (у саобраћајници, у асфалтној 

површини),  m1  –  45,00 KM,  
4.  Водовод профила Ø 160 mm (у саобраћајници, у асфалтној 

површини),  m1  –  55,00 KM, 

 
В)  КАНАЛИЗАЦИОНА  МРЕЖА:  

В. 1.  Изградња хидротехничке инфраструктуре  –  фекална 

канализација:  
1.  Фекална канализација профила Ø 300 mm (зелена површина),  m1  

–  90,00 КМ,  

2.  Фекална канализација профила Ø 300 mm (у саобраћајници, у 

асфалтној површини),  m1  –  125,00 КМ, 

В. 2.  Изградња хидротехничке инфраструктуре  –  кишна 

канализација:  
1.  Кишна канализација профила Ø 250 mm (зелена површина),  m1  –  

80,00 КМ, 
2.  Кишна канализација профила Ø 300 mm (зелена површина),  m1   –  

90,00 КМ,  

3.  Кишна канализација профила Ø 250 mm (у саобраћајници, у 
асфалтној површини),  m1  –  115,00 КМ, 

4.  Кишна канализација профила Ø 300 mm (у саобраћајници, у 

асфалтној површини),  m1  –  125,00 КМ, 
 

Г)  ЗЕЛЕНЕ  ПОВРШИНЕ:   

1.  Припремни радови (исколчење терена),  m2  –  4,00 KM,  
2.  Земљани радови, подизање травњака,  m2  –  10,00 KM,  

3.  Уређење зелених површина специјалне намјене,  m2  –  20,00 KM,  

4.  Подизање дрвореда,  ком.  –  30,00 КМ,  

5.  Рад са осталим дендроматеријалом,  ком.  –  10,00 КМ, 

 

Д)  ЕНЕРГЕТСКА  ИНФРАСТРУКТУРА: 
1.  Mетални стубови, висине 6 - 10 m, са подземним напојним каблом, 

са ЛЕД свјетиљкама  –  52,65 КМ / m1,  

2.  Mетални стубови, висине 4 - 6 m, са подземним напојним каблом, 
са ЛЕД свјетиљкама  –  40,95 КМ / m1, 

3. АБ или дрвени стубови, висине 8 - 10 m, са надземним напојним 

кабловима, са ЛЕД свјетиљкама  –  33,80 КМ / m1, 
4. АБ или дрвени стубови, висине 8 - 10 m, са надземним напојним 

кабловима, са конвенционалним свјетиљкама  –  27,78 КМ / m.  

 
III 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фoча“.  
 

Број:  01-022-31/20                                             ПРЕДСЈЕДНИК  

Фоча, 4.6.2020. године                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                            Изет  Спахић, с.р.    

 

4.  
  
На основу члана 69. став 1, члана 73. став 2. и члана 77. 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), члана 9. и члана 17. став 2. Правилника о обрачуну 

накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 95/13, 99/13 и 22/14) и 

члана 38. став 2. тачка 2) 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 о с и     

 

O  Д  Л  У  К  У   

О  ВИСИНИ  НАКНАДЕ  ЗА  ТРОШКОВЕ  УРЕЂЕЊА   

ГРАДСКОГ  ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА  

 ЗА  2020.  ГОДИНУ   

 

I 
1)  Овом одлуком утврђује се висина накнаде за трошкове уређења 

градског грађевнског земљишта за 1 m2 (један метар квадратни) 

корисне површине објекта по зонама градског грађевинског 
земљишта. 
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2)  Спроведбени документи просторног уређења групишу се у три 
групе, према зонама и планираном нивoу инфраструктурних објеката 

и другом комуналном опремању. 

 
II 

Прву групу спроведбених докумената просторног уређења чине 

спроведбени документи унутар I (прве) зоне градског грађевинског 
земљишта и то: 

1.  Регулациони план „Центар I“, из 1997. године,  

2.  Измјене и допуне дијела Регулационог плана „Центар I“, из 
2005. године,  

3.  Измјене и допуне дијела Регулационог плана „Центар I“, из 

2010. године, 
4.  Измјене и допуне дијела Регулационог плана „Центар I“, из 

2016. године, 

5.  Измјене и допуне дијела Регулационог плана „Центар I“, из 
2017. године, 

6.  Измјене и допуне дијела Регулационог плана „Центар II“, из 

2018. године, 

7.  Урбанистички пројекат „Ушће“, из 2006. године, 

8.  Измјена Урбанистичког пројекта „Ушће“, из 2010. године, 

9.  Регулациони план „Горње Поље“, из 2007. године, 
10.  Измјене и допуне дијела Регулационог плана „Горње Поље“, из 

2013. године, 
11. Измјене и допуне дијела Регулационог плана „Доње Поље“, из 

2007. године, 

12. Измјене и допуне дијела Регулационог плана „Доње Поље“, из 
2007. године, 

13. Измјене и допуне дијела Регулационог плана „Доње Поље“, из 

2013. године, 
14.  Измјене и допуне Регулационог плана „Душаново“, из 

2005/2008. године.  

III 
Другу групу спроведбених докумената просторног уређења чине 

спроведбени документи унутар II (друге) зоне градског грађевинског 

земљишта и то: 

1.  Измјенe и допунe Регулационог плана „Лазарево“, из 2017. 

године, 

2.  Регулациони план „Горње Поље“, из 2007. године, 
3.  Регулациони план „Кочићево“, из 2005. године, 

4.  Измјене и допуне Регулационог плана „Душаново“, из 

2005/2008. године.  
IV 

Трећу групу спроведбених докумената просторног уређења чине 

спроведбени документи унутар III (треће) зоне градског грађевинског 
земљишта и то:  

1.  Регулациони план „Бараковац“, из 2006. године, 

2.  Регулациони план „Миљевина“, из 2008. године, 
3.  Регулациони план „Брод на Дрини“, из 2010. године, 

4.  Урбанистички пројекат за уређење „Индустријске зоне Брод на 

Дрини“, из 2011. године, 
5.  Измјене и допуне Урбанистичког пројекта за уређење 

Индустријске зоне „Брод на Дрини“, из 2015. године, 

6.  Измјене и допуне дијела Регулационог плана „Брод на Дрини“, 
из 2015. године, 

7.  Измјене и допуне дијела Регулационог плана „Бараковац“, из 

2016. године, 
8.  Измјене и допуне дијела Регулационог плана „Брод на Дрини“, 

из 2019. године. 

V 
1)  Трошкови уређења градског грађевинског земљишта 

израчунати према одредбама Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 
84/19, у даљем тексту: Закон) и Правилника о обрачуну накнаде 

трошкова уређења градског грађевинског земљишта („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 95/13, 99/13 и 22/14, у даљем тексту: 
Правилник) за прву групу спроведбених докуменaта просторног 

уређења, узимајући у обзир и просјечну цијену уређења градског 

грађевинског земљишта у 2019. години за исту зону, износe 49,33 

КМ/m2 корисне површине. 

2)  Висина накнаде за трошкове уређења градског грађевинског 

земљишта за I (прву) зону градског грађевинског земљишта 
обрачунава се и плаћа у износу од 35 % од износа наведеног у 

подтачки 1. ове тачке и износи 17,27 КМ/m2 корисне површине. 
3)  Висина накнаде за трошкове уређења градског грађевинског 

земљишта утврђена у подт. 1. и 2. ове тачке примјењује се и за све 

објекте који се граде у обухвату I (прве) зоне градског грађевинског 
земљишта, а за чији локалитет није донесен важећи спроведбени 

документ просторног уређења. 

 

VI 
1)  Трошкови уређења градског грађевинског земљишта 

израчунати према одредбама Закона и Правилника за другу групу 

спроведбених докумета просторног уређења, узимајући у обзир и 
просјечну цијену уређења градског грађевинског земљишта у 2019. 

години за исту зону, износe 45,33 КМ/m2 корисне површине. 

2)  Висина накнаде за трошкове уређења градског грађевинског 
земљишта за II (другу) зону градског грађевинског земљишта 

обрачунава се и плаћа у износу од 25 % од износа наведеног у 

подтачки 1. ове тачке и износи 11,33 КМ/m2 корисне површине. 
3)  Висина накнаде за трошкове уређења градског грађевинског 

земљишта утврђена у подт. 1. и 2. ове тачке примјењује се и за све 

објекте који се граде у обухвату II (друге) зоне градског грађевинског 
земљишта, а за чији локалитет није донесен важећи спроведбени 

документ просторног уређења.  

 
VII 

1)  Трошкови уређења градског грађевинског земљишта 

израчунати према одредбама Закона и Правилника за трећу групу 

спроведбених докумета просторног уређења, узимајући у обзир и 

просјечну цијену уређења градског грађевинског земљишта у 2019. 

години за исту зону, износe 61,05 КМ/m2 корисне површине. 
2)  Висина накнаде за трошкове уређења градског грађевинског 

земљишта за III (трећу) зону градског грађевинског земљишта 
обрачунава се и плаћа у износу од 15 % од износа наведеног у 

подтачки 1. ове тачке и износи 9,16 КМ/m2 корисне површине. 

3)  Висина накнаде за трошкове уређења градског грађевинског 
земљишта утврђена у подт. 1. и 2. ове тачке примјењује се и за све 

објекте који се граде у обухвату III (треће) зоне градског 

грађевинског земљишта, а за чији локалитет није донесен важећи 
спроведбени документ просторног уређења. 

 

VIII 
Висина накнаде за трошкове уређења градског грађевинског 

земљишта за IV (четврту) зону градског грађевинског земљишта 

обрачунава се и плаћа у износу од 50 % од износа наведеног у тачки 

VII подтачки 2. ове одлуке и износи 4,58 КМ/m2 корисне површине. 

 

IX 
За изградњу производних објекaтa у II, III и IV зони градског 

грађевинског земљишта инвеститори су ослобођени плаћања накнаде 

за уређење градског грађевинског земљишта.  
 

X 

Управни поступци покренути пред надлежним органом до дана 
ступања на снагу ове одлуке окончаће се по одредбама одлуке која је 

била на снази у вријеме покретања поступка, осим ако је ова одлука 

повољнија за инвеститора.  
XI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

Број:  01-022-32/20                                                ПРЕДСЈЕДНИК  

Фоча, 4.6.2020. године                               СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                                Изет  Спахић, с.р.    

 

5. 
 

На основу члана 85. став 8. Закона о заштити од пожара 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 94/19), члана 39. став 2. 

тачка 10) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 38. став 2. тачка 16) 

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 о с и    

 

О  Д  Л  У  К  У 

О  ТАКСАМА  ЗА  ВАТРОГАСТВО 

 

I 
Овом одлуком прописује се увођење посебних такси за 

ватрогаство: обвезници таксе, висина таксе, начин плаћања, принудна 

наплата таксе и њена намјена на подручју општине Фоча. 
 

II 
Такса за ватрогаство плаћа се мјесечно до десетог у мјесецу за 

претходни мјесец, зависно од нето корисне површине пословног 

простора, односно површине обрасле шумом или у фиксном износу 
независно од нето корисне површине и односи се на сва правна лица 

и субјекте. 



 

     Broj  03 strana   4                                       SLU@BENI GLASNIK OP[TINE FO^A                                            05.06.2020. god. 

 
III 

1)  Висина таксе за ватрогаство одређује се у мјесечном износу.  

2) За објекте 1. А степена противпожарне опасности (бензиске 
пумпе, плинске пумпе, пумпе за претакање течног гаса, уља, мазива и 

сл.), такса по објекту износи 40,00 КМ. 

3) За објекте 1. Б степена противпожарне опасности (објекти гдје се 
врши примарна прерада дрвета – пилане), такса износи: 

-  за пилане које годишње прорежу дрвене грађе до 1.000 m3  –  5,00 

КМ, 
-  за пилане које годишње прорежу дрвене грађе од 1.000 m3 до 

2.000 m3 –   10,00 КМ, 

-  за пилане које годишње прорежу дрвене грађе од 2.000 m3 до 
3.000 m3  –  15,00 КМ, 

-  за пилане које годишње прорежу дрвене грађе од 3.000 m3 до 

4.000 m3  –  20,00 КМ, 
-  за пилане које годишње прорежу дрвене грађе од 4.000 m3 до 

5.000 m3  –   25,00 КМ, 

-  за пилане које годишње прорежу дрвене грађе од 5.000 m3 до 

6.000 m3  –  30,00 КМ, 

-  за пилане које годишње прорежу дрвене грађе од 6.000 m3 до 

7.000 m3  –  35,00 КМ, 
-  за пилане које годишње прорежу дрвене грађе од 7.000 m3 до 

8.000 m3  –  40,00 КМ, 
-  за пилане које годишње прорежу дрвене грађе од 8.000 m3 до 

9.000 m3  –  45,00 КМ, 

-  за пилане које годишње прорежу дрвене грађе од 9.000 m3 до 
10.000 m3  –  50,00 КМ, 

-  за пилане које годишње прорежу дрвене грађе преко 10.000 m3  –  

55,00КМ. 
4)  За објекте 1. Ц степена противпожарне опасности (текстилна 

индустрија, складишта и објекти гдје се производе или користе боје, 

лакови, гума и робне куће): 
-  површине објекта до 50 m2  –  7,50 КМ, 

-  површине објекта од 50 m2 до 100 m2   –  15,00 КМ, 

-  површине објекта од 100 m2 до 500 m2  –  20,00 КМ, 

-  површине објекта преко 500 m2  –  25,00 КМ. 

5)  За објекте 2. степена противпожарне опасности и објекте гдје се 

окупља и борави већи број људи (хотели, мотели, болнице, 
ресторани, биоскопи, кафане, продавнице мјешовите робе, дискотеке, 

складишта пољопривредних производа, транформаторске станице и 

сл.): 
-  површине објекта до 50 m2  –  2,50 КМ, 

-  површине објекта од 50 m2 до 100 m2   –  5,00 КМ, 

-  површине објекта од 100 m2 до 500 m2  –  10,00 КМ, 
-  површине објекта преко 500 m2  –  17,50 КМ. 

6)  Висина таксе за ватрогаство за површине под црногоричним и 

бјелогоричним шумама у државној својини утврђује се у износу од 
0,07 КМ по хектару. 

IV 

1)  Одјељење за општу управу Општинске управе Општине Фоча 
утврђује обавезу плаћања таксе за ватрогаство, а наплату и контролу 

врши Одјељење за финансије. 

2)  Висина таксе утврђује се сваком обвезнику, рјешењем, у 
мјесечном износу и плаћа се до десетог у мјесецу за преходни мјесец. 

 

V 
Уплаћена средства од таксе за ватрогаство могу се трошити само за 

опремање и развој ватрогасних јединица. 

 
VI 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о таксама 

за ватрогаство („Службени гласник Општине Фоча“, број 3/17).  
 

VII 

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

 

Број:  01-022-33/20                                           ПРЕДСЈЕДНИК  

Фоча, 4.6.2020. године                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                          Изет  Спахић, с.р.    

 

6.   
 

На основу члана 348. Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09 и 95/11), члана 39. став 

2. тачка 13) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 8/17 и 36/19), члана 5. Правилника о поступку 
јавног конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, брoj 20/12) и члана 38. став 2. тачка 12) 
Статута Oпштине Фоча („Службени гласник Oпштине Фоча“, брoj 

8/17), Скупштина Oпштине Фоча, на Тридесет осмој редовној 

сједници, дана 4.6.2020. године,  д о н о с и   
 

О  Д  Л  У  К  У 

О  РАСПИСИВАЊУ  ЈАВНОГ  НАДМЕТАЊА-ЛИЦИТАЦИЈЕ   

ЗА  ПРОДАЈУ  НЕПОКРЕТНОСТИ  –  СТАНА   

У  САРАЈЕВУ,  У  УЛИЦИ  ТРГ  ЗАВНОБИХ  БРОЈ  33.   

 
I 

1)  Расписује се јавно надметање – лицитација за продају 

једноипособног стана број 22, који се налази у Сарајеву, Општина 
Нови Град, улица Трг ЗАВНО БиХ број 33, на V спрату, у објекту 

„Б3“, укупне површине од 47 m2, уписан у Књигу положених уговора 

Нови Град, подуложак број: 28091.  
2) Продаја стана из подтачке 1) ове тачке извршиће се усменим 

јавним надметањем – лицитацијом.  

 

II 

1)  Оглас о јавном надметању – лицитацији за продају 

непокретности из тачке I ове одлуке биће објављен путем Радија 
Фоче, на огласној табли Општине Фоча и интернет страници 

Општине Фоча, најкасније 15 дана прије дана продаје.  
2)  Овлашћује се Начелник Општине Фоча да у даљој процедури 

потпише текст огласа о јавном надметању и купопродајни уговор. 

 
III 

Почетна продајна цијена стана из тачке I ове одлуке је 93.600,00 

KM.  
IV 

Поступак јавног надметања – лицитације спровешће Комисија за 

спровођење јавног надметања за продају, односно оптерећење правом 
грађења непокретности у својини Општине Фоча, именована 

рјешењем Скупштине Општине Фоча, број: 01-111-38/13, од 

30.09.2013. године.  

V 

Учесници лицитације су обавезни положити кауцију на име 

обезбјеђења учешћа у јавном надметању, у износу од 10 % од почетне 
продајне цијене стана.  

VI 

1)  Купац је дужан укупну излицитирану цијену платити у року од 
30 дана од дана одржавања лицитације. 

2) Стан ће се предати у посјед купцу након потписивања уговора о 

купопродаји код нотара и уплате укупне купопродајне цијене на жиро 
– рачун Општине Фоча. 

VII 

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

 

Број:  01-022-34/20                                               ПРЕДСЈЕДНИК  
Фоча, 4.6.2020. године                                СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                                Изет  Спахић, с.р.    

 

7.   
 

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

простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске”, бр. 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. став 2. тачка 8) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

97/16 и 36/19) и члана 38. став 2. тачка 9) Статута Општине Фоча 
(„Службени гласник Општине Фоча”, број 8/17), Скупштина 

Општине Фоча, на Тридесет осмој редовној сједници, дана 4.6.2020. 

године,  д о н о с и    

О  Д  Л  У  К  У 

О  УСВАЈАЊУ  ПРИЈЕДЛОГА  ИЗМЈЕНА  И  ДОПУНА 

ДИЈЕЛА  РЕГУЛАЦИОНОГ  ПЛАНА  „БРОД  НА  ДРИНИ“  

ФОЧА 

(Пета  измјена) 

 
I 

1)  Усвајају се измјене и допуне дијела Регулационог плана „Брод 

на Дрини“ Фоча (у даљем тексту: План). 
2)  Измјене и допуне Плана обухватају двије локације и то: 

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

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

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

површине 1.345 m2, које парцеле су уписане у Посједовни лист број: 
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354 к.о. Брод, чија граница обухвата прати границе предметних 
парцела (у Плану означена као секција „Б“), 

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

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

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

граница обувата прати границу предметне парцеле (у Плану означена 
као секција „А“). 

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

4)  Инвеститор измјена и допуна Плана за ову локацију је 
„Нешковић“ д.о.о. Бијељина, из Бијељине, који обезбјеђује средства 

за измјену Плана. 

II 
План садржи:   

-  I  Општи дио, 

-  II  Текстуални дио, 
-  III  Графички дио.       

III 

1)  Општа и Текстуална документација Плана садржи прилоге: А, 

Б, В, Г и Д и Смјернице за спровођење Плана. 

2)  A.  Уводни дио садржи:  

-  А. I  Уводно образложење,  
-  А. II  Подаци о планирању. 

3)  Б.  Анализа и оцјена стања садржи:  
-  Б. I  Просторна цјелина, 

-  Б. 1.  Територија просторне цјелине, 

-  Б. 2.  Мјесто, намјена и улога просторне цјелине у урбаном 
подручју, 

-  Б. 3.  Организација просторне цјелине и основне физичке 

структуре, 
-  Б. 4.  Природни услови и ресурси, 

-  Б. 5.  Комунална опремљеност и уређеност простора, 

-  Б. 6.  Градитељско насљеђе, 
-  Б. 7.  Животна средина, 

-  Б. 8.  Услови кретања особа са умањеним тјелесним 

способностима.  

4)  В.  Проблеми стања садрже:  

-  В. 1.  Организација простора, 

-  В. 2.  Саобраћај, 
-  В. 3.  Зелене површине, 

-  В. 4.  Комунална инфраструктура, 

-  В. 5.  Оцјена природних и створених услова, 
-  В. 6. Оцјена стања организације, уређења и коришћења простора.  

5)  Г.  Циљеви просторног развоја садрже:  

-  Г. 1.  Становништво и становање, 
-  Г. 2.  Пословне и привредне дјелатности, 

-  Г. 3.  Спорт и рекреација, 

-  Г. 4.  Инфраструктура, 
-  4. 1.  Саобраћај, 

-  4. 2.  Хидротехничка инфраструктура, 

-  4. 3.  Електроенергетика и телекомуникације, 
-  4. 4.  Топлификација, 

-  Г. 5.  Систем зелених површина, 

-  Г. 6.  Заштита животне средине, 
-  Г. 7.  Биланс потреба и могућности. 

6)  Д.  Концепт (програм) Плана садржи:  

-  Д. 1.  Урбанистички концепт, 
-  Д. 2.  Детаљна намјена површина, 

-  Д. 3.  Регулационе линије, 

-  Д. 4.  Грађевинске линије, 
-  Д. 5.  Парцелација, 

-  Д. 6.  Биланс Плана, 

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

-  Д. 9.  Опремање техничком и комуналном инфраструктуром, 

-  Д. 10.  Геотехнички услови за грађење, 
-  Д. 11.  Мјере заштите природних, културно - историјских цјелина 

и објеката и амбијенталних вриједности, 

-  Д. 12.  Услови за заштиту животне средине, 

-  Д. 13.  Услови за заштиту људи и добара од пожара, 

- Д. 14.  Услови за заштиту људи и добара у случају елементарних 

непогода, ратних катастрофа и технолошких акцидената,  
-  Д. 15.  Мјере енергетске ефикасности,  

-  Д. 16.  Услови за кретање лица са умањеним тјелесним 
способностима, 

-  Д. 17.  Зоне за које је потребно израдити урбанистички пројекат, 

-  Д. 18.  Економска валоризација Плана, 
-  Д. 19.  Накнада за уређење грађевинског земљишта, 

-  Смјернице за спровођење Плана. 

7)  III  Графички дио Плана садржи: 

-  01a.  Геодетска подлога,  Р 1:1000, 
-  01б.  Валоризација постојећег фонда – намјена и спратност 

објеката, Р 1:1000, 

-  01в.  Валоризација постојећег грађевинског фонда – бонитет 
објеката, Р 1:1000, 

-  01г.  Постојећа намјена површина,  Р 1:1000,  

-  01д.  Постојећа инфраструктура,  Р 1:1000, 
-  01е.  Власничка структура,  Р 1:1000, 

-  02.  Извод из важећег регулационог плана,  Р 1:1000, 

-  03.  План просторне организације,  Р 1:1000, 
-  04.  План саобраћаја и нивелација,  Р 1:1000, 

-  05.  План инфраструктуре: електроенергетика и 

телекомуникације, Р 1:1000, 
-  06.  План инфраструктуре: хидротехника,  Р 1:1000, 

-  07.  План парцелације,  Р 1:1000, 

-  08.  План грађевинских и регулационих линија,  Р 1:1000.  
   

IV 

Саставни дио ове одлуке је план урађен од стране „АЦС Студио“ 

д.о.о. Бања Лука, у мјесецу мају 2020. године.  

 

V 
План се излаже на стални јавни увид код Одјељења за просторно 

уређење и стамбено – комуналне послове Општинске управе 
Општине Фоча. 

VI 

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

Општине Фоча.   

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

“Службеном гласнику Општине Фоча”.   

 
Број:  01-022-35/20                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Фоча, 4.6.2020. године                               СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                               Изет  Спахић, с.р.    

 

8.   
 

На основу члана 22. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 
36/19 ), члана 18. став 1. т. 2) и 9) и члана 38. став 2. тачка 9) 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 о с и   

 

О  Д  Л  У  К  У   

О  ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ  О  УРЕЂЕЊУ  ПРОСТОРА   

И  ГРАЂЕВИНСКОМ  ЗЕМЉИШТУ   

 

I 

У Одлуци о уређењу простора и грађевинском земљишту 

(„Службени гласник Општине Фоча“, број 6/18) послије члана 48. 
додаје се нови члан 48а, који гласи: 

 

„Члан 48 а. 
(1)  У обухвату прве и друге зоне градског грађевинског земљишта 

није дозвољено  постављање, односно изградња производних погона 

за прераду дрвета и постројења за производњу асфалта, цемента, 
бетона, креча, гипса и опеке. 

(2)  На простору из става 1. овог члана није дозвољено вршење 

било којих радњи које се односе на дјелатности из става 1. овог члана, 
а посебно складиштење, односно лагеровање шљунка, пијеска и 

дрвета у балванима.“ 

II 
У члану 101. у ставу 1. послије тачке 2) додаје се нова тачка 3), која 

гласи:  

„3) ако поступи супротно одредбама члана 48а ове одлуке“.  
  

III 

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

 
Број:  01-022-36/20                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Фоча, 4.6.2020. године                               СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                           Изет  Спахић, с.р.   
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9. 
 

На основу члана 75. Закона о водама („Службени гласник 
Републике Српске“, број 50/06, 92/09 и 121/12), члана 39. став 2. тачка 

2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 97/16 и 36/19), чл. 12, 13. и 14. Правилника о мјерама 
заштите, начину одређивања, одржавања и обиљежавања зона 

санитарне заштите („Службени гласник Републике Српске“, број 

76/16) и члана  38. став 2. тачка 2) 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 о с и   
 

О  Д  Л  У  К  У 

О  ИЗМЈЕНAMA  ОДЛУКЕ  О  ЗАШТИТИ  ИЗВОРИШТА 

„ЛУЧКА  ВРЕЛА“,  ИЗВОРИШТА  „ЧЕСМЕ“  И  ВОДОВОДА 

 

I 
У Одлуци о заштити изворишта „Лучка врела“, изворишта „Чесме“ 

и водовода („Службени гласник Општине Фоча“, број 10/15), члан 3. 

мијења се и гласи:  
„Заштита изворишта врши се успостављањем зона санитарне 

заштите и заштитних мјера, које су утврђене на основу до сада 
спроведених истражних радова и Програма санитарне заштите 

изворишта, који је урађен од стране Института за воде д.о.о. 

Бијељина, у септембру мјесецу 2014. године и Елабората проширења 
зоне санитарне заштите изворишта „Лучка врела“, који је урађен од 

стране „Гралекс“ д.о.о. Пале, у јуну 2018. године.“. 
 

II 

Члан 19. мијења се и гласи:  

„Шира зона заштите изворишта обухвата простор ограничен 
сљедећим преломним тачкама:  

 

Преломна тачка       Х        Y  

1.  4811027,76 6556482,34, 
2.  4811311  6557226, 

3.  4811834  6558685, 

4.  4811572  6558826, 
5.  4811894  6559511, 

6.  4811824  6559682, 

7.  4811270  6559541, 
8.  4811270  6560054, 

9.  4809529  6560235, 

10.  4809871  6560950, 
11.  4808613  6561342, 

12.  4807818  6561151, 

13.  4807878  6561534, 
14.  4806731  6561946, 

15.  4807154  6562963, 

16.  4806218  6563094, 
17.  4806077  6562429, 

18.  4805317  6562319, 

19.  4804663  6561856, 
20.  4805095  6560386, 

21.  4804874  6559088, 

22.  4804904  6558383, 
23.  4806193  6557971, 

24.  4806605  6557478, 

25.  4806686  6555515, 
26.  4806434  6555283, 

27.  4806897  6554418, 
28.  4807350  6554156, 

29.  4808115  6554247, 

30.  4809544  6555273, 
31.  4809101  6554106, 

32.  4809820,09 6554371,35, 

33.  4810233,82 6553466,20, 
34.  4810922,25 6554103,64, 

35.  4811139,85 6555805,25.“.  

 

 

I

II 

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

 

Број:  01-022-37/20                                             ПРЕДСЈЕДНИК  
Фоча, 4.6.2020. године                             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                         Изет  Спахић, с.р.    

10.  

 

На основу чланa 20. и 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 осмој редовној сједници, дана 4.6.2020. године,  д о н о с и  
 

О  Д  Л  У  К  У 

О  ИЗМЈЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ  О   

КУЋНОМ  РЕДУ  У  СТАМБЕНИМ  ЗГРАДАМА   

 

I 
У Одлуци о кућном реду у стамбеним зградама („Службени 

гласник Општине Фоча“, број 9/06) у члану 3. т. 1, 2, 5. и 7. мијењају 

се и гласе: 
„1. редовно одржавати и правилно употребљавати уређаје који 

служе редовној употреби стана, пословног и гаражног простора и 

хитно извршити поправке – уколико квар угрожава друге етажне 

власнике у коришћењу стана, гараже и пословних простора, друге 

дијелове зграде, или зграду у цјелини, 

2.  уредним и чистим одржавати улазна врата у зграде, станове, 
пословне просторе, гараже, као и просторе балкона и лођа, 

5.  код редовног одржавања и евентуалне реконструкције вањских 
отвора (прозора, балкона, лођа и тераса) забрањено је мијењати 

пројектовани изглед фасаде, 

7.  у периоду од 22 часа до 6 часова (зими) и од 23 часа до 5 часова 
(љети), као и у вријеме од 15 часова до 17 часова сваким даном, 

понашати се на начин који обезбјеђује мир и тишину у згради и 

испред улаза у зграду,“. 
Послије тачке 13. додаје се нова тачка 14. која гласи: 

„14.  кровну антену прописно поставити на крову зграде.“. 

 
II 

Наслов одјељка 2. мијења се и гласи: 

„2.  ОБАВЕЗЕ  СТАНАРА  –  ЕТАЖНИХ  ВЛАСНИКА  И  

ЗАЈЕДНИЦА  ЕТАЖНИХ  ВЛАСНИКА  У  КОРИШЋЕЊУ  

ЗАЈЕДНИЧКИХ  ДИЈЕЛОВА  ЗГРАДЕ“. 

 
III 

Послије члана 4. додају се нови чл. 4а. и 4б. који гласе:  

 
„Члан 4а. 

Заједничким дијеловима зграде сматрају се, у смислу ове одлуке, 

дијелови и уређаји који служе згради као цјелини или посебним 
дијеловима зграде, а нарочито: темељи, главни зидови, кров, 

степениште, димњаци, лифтови, фасада, подруми, таван, ходници, 

свјетларници, праонице и сушионице, просторије за смеће, 
просторије за одржавање састанака станара заједнице етажних 

власника, просторије одређене за кућепазитеље, електрична, 

громобранска, канализациона,  водоводна и телефонска мрежа, гасне 
и топловодне инсталације и телевизијске антене.  

 

Члан 4б. 
Заједница етажних власника, као правно лице у смислу Закона о 

одржавању зграда, дужна је: 

1.  истакнути на огласној табли заједнице одлуку о кућном реду, са 
измјенама одлуке и списак етажних власника, закупаца и корисника 

посебних дијелова зграде, 

2.  одржавати заједничке дијелове зграде, уређаје, опрему и 
инсталације у уредном и исправном стању, 

3.  обезбиједити чишћење снијега испред улаза и око зграде,  

4.  обезбиједити кошење траве испред и око зграде, 
5.  обезбиједити на видљивом мјесту огласну плочу, 

6.  обезбиједити редовно чишћење димњака у зградама, те да су 

димњачарска вратанца на тавану и подруму или у било којем другом 
простору у свако вријеме слободна за приступ, 

7.  обезбиједити да кључ од тавана и непроходних тераса мора 

увијек бити доступан код лица које одреди скупштина заједнице 

етажних власника или управни одбор, 

8. обезбиједити одржавање и чишћење лифтова – према техничким 

прописима, те обавјештење о квару лифта истакнути на огласној 
плочи заједнице етажних власника, 

9.  обезбиједити освјетљење у предворју и стубишту, 
10.  обезбиједити проходан и освијетљен прилаз згради, 

11.  уредно и редовно одржавати дворишне објекте, 

12.  обезбиједити да вањски дијелови фасада, балкона, лођа и 
тераса увијек буду уредни и чисти, а оштећења поправљена, 
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13.  обезбиједити да заставе, пригодни натписи и украси који се 

постављају на зграде буду чисти и уредни, те да се уклоне у року од 

24 сата, након престанка разлога ради којих су постављени.“.  
 

IV 

У члану 5. у тачки 3. ријеч: „станаре“ замјењује ријеч: „станове“, а 
ријеч; „зграде“ замјењује ријеч: „зграду“. 

Послије тачке 9. додају се нове т. 10, 11, 12, 13, 14, 15. и 16. које 

гласе: 
„10. неовлашћено привремено или трајно заузимање у цјелости или 

дјелимично заједничких просторија од стране једног или више 

етажних власника и других лица која нису етажни власници, 
11. извођење музике уживо у угоститељским објектима који се 

налазе у стамбено – пословним зградама, 

12.  шарање и оштећење фасаде, зидова у заједничким 
просторијама, гажење и уништавање траве и засађених биљака на 

зеленим површинама (паркирање аутомобила, остављање разних 

предмета и разне врсте рекреације на зеленим површинама), 

13. држање и храњење животиња у заједничким просторијама и 

испред зграде, на земљишту које служи за редовну употребу зграде и 

зеленим површинама, 
14.  на прилазу у зграду вршење било каквих радова, остављање 

возила и других предмета, као и играње фудбала, кошарке и других 
спортова лоптом, који стварају буку, 

15.  прање аутомобила у дворишту зграде, 

16.  обављање било којих дјелатности које за посљедицу имају 
нарушавање кућног реда и мира.“.  

 

V 
Члан 6. мијења се и гласи: 

„Права, обавезе и одговорности станара – етажних власника, 

закупаца, као и органа заједнице етажних власника која се односе на 
одржавање заједничких дијелова зграде регулисана су Законом о 

одржавању зграда („Службени гласник Републике Српске“, број 

101/11).“. 

 

VI 

У члану 7. у ставу 2. ријечи: „Надлежни инспекцијски орган“ 
замјењују се ријечима: „Комунална полиција Општине Фоча“.  

 

VII 
Члан 11. мијења се и гласи:  

„Новчаном казном од 100 КМ до 500 КМ казниће се за прекршај 

станар – физичко лице који поступа супротно одредбама чл. 3, 4. и 5. 
ове одлуке. 

За прекршаје из става 1. овог члана новчаном казном од 500 КМ до 

5.000 КМ казниће се станар – правно лице, а новчаном казном од 200 
КМ до 1.000 КМ казниће се одговорно лице у правном лицу.“.  

 

VIII 
Послије члана 12. додаје се члан 12а. који гласи: 

 

„Члан 12а.  
 

Новчаном казном од 200 КМ до 5.000 КМ казниће се за прекршај 

заједница етажних власника која поступи супротно одредбама члана 
4б ове одлуке.  

За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 100 КМ до 

300 КМ казниће се одговорно лице у заједници етажних власника.   
 

IX 

Члан 13. мијења се и гласи: 
„Надзор и контролу над спровођењем ове одлуке врши Комунала 

полиција Општинске управе Општине Фоча.“. 

 
X 

У члану 14. ријечи: „Закон о одржавању стамбених зграда“ 

замјењују се ријечима: „Закон о одржавању зграда“. 

 

XI 

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

 
Број:  01-022-38/20                                           ПРЕДСЈЕДНИК  

Фоча, 4.6.2020. године                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                           Изет  Спахић, с.р.    

 

 
 

11.  

 

На основу члана 13. став 4. Закона о јавним путевима („Службени 

гласник Републике Српске“, број 89/13), 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 

Oпштине Фоча („Службени гласник Oпштине Фоча”, број 8/17), 
Скупштина Oпштине Фоча, на Тридесет осмој редовној сједници, 

дана 4.6.2020. године,  д о н о с и    

 

О  Д  Л  У  К  У   

О  ИЗМЈЕНАМА  ОДЛУКЕ  О  ПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ   

СТРАТЕГИЈЕ  РАЗВОЈА  ЛОКАЛНИХ  ПУТЕВА  И  УЛИЦА   

У  НАСЕЉУ  НА  ПОДРУЧЈУ  ОПШТИНЕ  ФОЧА   

ЗА  ПЕРИОД  2019 – 2028.  ГОДИНЕ   

 
I 

У Одлуци о приступању изради Стратегије развоја локалних путева 

и улица у насељу на подручју општине Фоча за период 2019 - 2028. 

године („Службени гласник Општине Фоча“, број 14/18), у наслову 

одлуке временски период: „2019. - 2028. године“ замјењује се 

временским периодом: „2020 - 2029. године“.  
 

II 
У тачки I у подтачки 1) временски период: „2019. - 2028. године“ 

замјењује се временским периодом: „2020 - 2029. године“. 
 

III 

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

 

Број:  01-022-39/20                                           ПРЕДСЈЕДНИК  
Фоча, 4.6.2020. године                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                            Изет  Спахић, с.р.    

 

12. 
 

На основу члана 13. став 4. Закона о јавним путевима („Службени 

гласник Републике Српске“, број 89/13), члана 39. став 2. тачка 2) 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 38. став 2. тачка 2) и члана 93. став 

2.  Статута Oпштине Фоча („Службени гласник Oпштине Фоча”, број 

8/17) и члана 176. Пословника Скупштине Општине Фоча 
(„Службени гласник Oпштине Фоча“, број 14/17), након разматрања 

Нацрта стратегије развоја локалних путева и улица на подручју 

општине Фоча за период 2020 – 2029. године, у оквиру тачке 13. 
дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Тридесет осмој редовној 

сједници, дана 4.6.2020. године,  д о н о с и    

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К    
 

1.  Скупштина Општине Фоча прихвата Нацрт стратегије развоја 
локалних путева и улица у насељу на подручју општине Фоча за 

период 2020 – 2029. године и упућује га у даљу процедуру. 

2.  У вези овог нацрта стратегије одржаће се јавна расправа у 
трајању од 30 дана. 

3.  За организовање и спровођење јавне расправе из тачке 2. овог 

закључка задужује се Начелник Општине Фоча и Одјељење за 
просторно уређење и стамбено – комуналне послове Општинске 

управе Општине Фоча.  

4.  Задужује се предлагач да, након спроведене јавне расправе, а 
приликом израде текста приједлога стратегије, узме у разматрање 

приједлоге, примједбе и мишљења који су дати у току јавне расправе 
и скупштинске расправе о овом нацрту стратегије.  

 5.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча.  
 

Број:  01-022-40/20                                           ПРЕДСЈЕДНИК  

Фоча, 4.6.2020. године                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                           Изет  Спахић, с.р.    

 

13.  
 

На основу члана 39. став 2. тачка 4) Закона о локалној самоуправи 

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

став 2. тачка 4) 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 потрошње буџетске резерве за 2019. годину, у оквиру 
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тачке 6. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Тридесет осмој 
редовној сједници, дана 4.6.2020. године,  д о н о с и   

 

З А К Љ У Ч А К  

 

1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Начелника 

Општине Фоча о трошењу буџетске резерве из буџета Општине Фоча 
у 2019. години.   

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

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

Број:  01-022-41/20                                             ПРЕДСЈЕДНИК  

Фоча, 4.6.2020. године                             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 за период 
јануар – децембар 2019. године о стању у области инспекција, у 

оквиру тачке 19.1. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на 

Тридесет осмој редовној сједници, дана 4.6.2020. године,  д о н о с и   
 

З А К Љ У Ч А К   

 
1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Одјељења за 

инспекцијске послове и комуналну полицију  –  Здравствено – 

санитарне инспекције о стању у 2019. години у области инспекције за 
храну и ветеринарске инспекције.  

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

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 

Број:  01-022-42/20                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 4.6.2020. године                              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 за период 
јануар – децембар 2019. године о стању у области инспекција, у 

оквиру тачке 19.2. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на 

Тридесет осмој редовној сједници, дана 4.6.2020. године,  д о н о с и   
 

З А К Љ У Ч А К   

 
1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Одјељења за 

инспекцијске послове и комуналну полицију – Тржишне инспекције о 

стању у области тржишне инспекције у 2019. години.   
2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број:  01-022-43/20                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 4.6.2020. године                          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 за период 

јануар – децембар 2019. године о стању у области инспекција, у 
оквиру тачке 19.3. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на 

Тридесет осмој редовној сједници, дана 4.6.2020. године,  д о н о с и   
 

З А К Љ У Ч А К   

 
1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Одјељења за 

инспекцијске послове и комуналну полицију  –  Урбанистичко – 

грађевинске инспекције о раду Општинске урбанистичко – 
грађевинске инспекције Општине Фоча за период од 01. јануара до 

31. децембра 2019. године.    

2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 

Број:  01-022-44/20                                              ПРЕДСЈЕДНИК 
Фоча, 4.6.2020. године                              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 за период 
јануар – децембар 2019. године о стању у области инспекција, у 
оквиру тачке 19.4. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на 
Тридесет осмој редовној сједници, дана 4.6.2020. године,  д о н о с и   

 
З А К Љ У Ч А К   

 
1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Одјељења за 

инспекцијске послове и комуналну полицију – Водне инспекције о 
стању у 2019. години из области водне инспекције.  

2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број:  01-022-45/20                                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Фоча, 4.6.2020. године                            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 за период 
јануар – децембар 2019. године о стању у области инспекција, у 
оквиру тачке 19.5. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на 
Тридесет осмој редовној сједници, дана 4.6.2020. године,  д о н о с и   

 
З А К Љ У Ч А К   

 
1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Одјељења за 

инспекцијске послове и комуналну полицију – Комуналне полиције 
за период од 01.01. до 31.12.2019. године у области комуналне 
полиције.   

2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 
Број:  01-022-46/20                                              ПРЕДСЈЕДНИК 
Фоча, 4.6.2020. године                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                                              Изет  Спахић, с.р.  

 
19.  
 

На основу члана 39. став 2. тачка 37) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 19. 
став 1. тачка 3) Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 38. став 2. тачка 
35) 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 и пословању Центра за културу 
и информисање Фоча за 2019. годину, у оквиру тачке 20. дневног 
реда, Скупштина Општине Фоча, на Тридесет осмој редовној 
сједници, дана 4.6.2020. године,  д о н о с и   

 
З А К Љ У Ч А К   

 
1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Центра за културу 

и информисање Фоча о раду у 2019. години.  
2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

Број:  01-022-47/20                                            ПРЕДСЈЕДНИК 
Фоча, 4.6.2020. године                             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                        Изет  Спахић, с.р.   
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20.  

 

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

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 19. 
став 1. тачка 1) Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 38. став 2. тачка 

35) 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 Центра за културу и информисање 
Фоча за 2020. годину, у оквиру тачке 21. дневног реда, Скупштина 

Општине Фоча, на Тридесет осмој редовној сједници, дана 4.6.2020. 

године,  д о н о с и   

З А К Љ У Ч А К   

 

1.  Скупштина Општине Фоча даје сагласност на Програм рада 
Центра за културу и информисање Фоча за 2020. годину.  

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

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 

Број:  01-022-48/20                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 4.6.2020. године                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                               Изет  Спахић, с.р.   

 

 21.  

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

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

став 1. тачка 3) Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 38. став 2. тачка 

35) 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 и пословању Јавне здравствене 

установе Дом здравља Фоча за 2019. годину, у оквиру тачке 22. 

дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Тридесет осмој редовној 

сједници, дана 4.6.2020. године,  д о н о с и   

 

З А К Љ У Ч А К   

 

1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Јавне здравствене 
установе Дом здравља Фоча о финансијско – економском пословању 

ЈЗУ Дом здравља Фоча у периоду 01.01 – 31.12.2019. године.   

2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 

Број:  01-022-49/20                                            ПРЕДСЈЕДНИК 
Фоча, 4.6.2020. године                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                           Изет  Спахић, с.р.   

 

22.  
 

На основу члана 39. став 2. тачка 37) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 19. 
став 1. тачка 1) Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 38. став 2. тачка 
35) 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 Јавне здравствене установе Дом 
здравља Фоча за 2020. годину, у оквиру тачке 23. дневног реда, 
Скупштина Општине Фоча, на Тридесет осмој редовној сједници, 
дана 4.6.2020. године,  д о н о с и   

 
З А К Љ У Ч А К   

 
1.  Скупштина Општине Фоча даје сагласност на План рада Јавне 

здравствене установе Дом здравља Фоча за 2020. годину.   
2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

Број:  01-022-50/20                                              ПРЕДСЈЕДНИК 
Фоча, 4.6.2020. године                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                                            Изет  Спахић, с.р.   

 
23.  
 

На основу члана 39. став 2. тачка 37) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 19. 
став 1. т. 1) и 3) Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 38. став 2. тачка 
35) 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 и пословању Јавне здравствене 
установе „Апотека Фоча“ Фоча за 2019. годину и Програма рада 
Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за 2020. годину, у 
оквиру тачки 24. и 25. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на 
Тридесет осмој редовној сједници, дана 4.6.2020. године,  д о н о с и   

 

З А К Љ У Ч А К   

 
1.  Скупштина Општине Фоча одлаже изјашњење о Извјештају о 

раду и пословању Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча 

за 2019. годину и Програму рада Јавне здравствене установе 
„Апотека Фоча“ Фоча за 2020. годину. 

2.  Задужује се Начелник Општине Фоча да, у сарадњи са 

Управним одбором и директором Јавне здравствене установе 
„Апотека Фоча“ Фоча, припреми информацију о стању у Јавној 

здравственој установи „Апотека Фоча“ Фоча, која ће бити предмет 

разматрања на сједници Колегијума и редовној сједници Скупштине 

Општине Фоча.  

3.  Задужују се Управи одбор и директор Јавне здравствене 

установе „Апотека Фоча“ Фоча да доставе тражене материјале 
Начелнику Општине Фоча и ресорним одјељењима Општинске 

управе Општине Фоча.   

4.  Извјештај о раду и пословању Јавне здравствене установе 
„Апотека Фоча“ Фоча за 2019. годину и Програм рада Јавне 

здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за 2020. годину из тачке 

1. овог закључка и радни материјал из тачке 2. овог закључка биће 
предмет разматрања и изјашњавања на наредној редовној сједници 

Скупштине Општине Фоча. 

5.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 

Број:  01-022-51/20                                               ПРЕДСЈЕДНИК 
Фоча, 4.6.2020. године                               СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                                Изет  Спахић, с.р.   

 

24. 
 

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

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

став 1. тачка 3) Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 38. став 2. тачка 

35) 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 и пословању Јавне установе 

Центар за социјални рад Фоча за 2019. годину, у оквиру тачке 26. 
дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Тридесет осмој редовној 

сједници, дана 4.6.2020. године,  д о н о с и   

 

З А К Љ У Ч А К   

 

1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Јавне установе 
Центар за социјални рад Фоча о раду за 2019. годину.  

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

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

Број:  01-022-52/20                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 4.6.2020. године                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                              Изет  Спахић, с.р.   

     

25.  

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

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

став 1. тачка 1) Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 38. став 2. тачка 

35) 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 Јавне установе Центар за социјални 

рад Фоча за 2020. годину, у оквиру тачке 27. дневног реда, 
Скупштина Општине Фоча, на Тридесет осмој редовној сједници, 

дана 4.6.2020. године,  д о н о с и   

 

З А К Љ У Ч А К   

 

1.  Скупштина Општине Фоча даје сагласност на Програм рада 
Јавне установе Центар за социјални рад Фоча за 2020. годину.   
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2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број:  01-022-53/20                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 4.6.2020. године                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                              Изет  Спахић, с.р.  

 
26.  
 

На основу члана 39. став 2. тачка 37) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 19. 
став 1. тачка 3) Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 38. став 2. тачка 
35) 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 и пословању Јавне установе 
Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча за 2019. годину, у оквиру тачке 28. 
дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Тридесет осмој редовној 
сједници, дана 4.6.2020. године,  д о н о с и   

 
З А К Љ У Ч А К   

 
1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Јавне установе 

Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча о раду у 2019. години.  
2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

Број:  01-022-54/20                                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Фоча, 4.6.2020. године                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                                            Изет  Спахић, с.р.   

 
   27.  
 
На основу члана 39. став 2. тачка 37) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 19. 
став 1. тачка 1) Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 38. став 2. тачка 
35) 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 Јавне установе Музеј „Стара 
Херцеговина“ Фоча за 2020. годину, у оквиру тачке 29. дневног реда, 
Скупштина Општине Фоча, на Тридесет осмој редовној сједници, 
дана 4.6.2020. године,  д о н о с и   

 
З А К Љ У Ч А К   

 
1.  Скупштина Општине Фоча даје сагласност на Програм рада 

Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча за 2020. годину.   
2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

Број:  01-022-55/20                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 4.6.2020. године                               СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                                Изет  Спахић, с.р.   

 

28. 

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

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 19. 
став 1. тачка 3) Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 38. став 2. тачка 
35) 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 и пословању Јавне установе 
Туристичка организација општине Фоча за 2019. годину, у оквиру  

 
 
 

 
тачке 30. дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Тридесет осмој 
редовној сједници, дана 4.6.2020. године,  д о н о с и   

 

З А К Љ У Ч А К   
 
1.  Скупштина Општине Фоча усваја Извјештај Јавне установе 

Туристичка организација општине Фоча о раду за 2019. годину.  
2.  Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
 

Број:  01-022-56/20                                              ПРЕДСЈЕДНИК 
Фоча, 4.6.2020. године                             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                          Изет  Спахић, с.р.   

 

29. 

 

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

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 19. 
став 1. тачка 1) Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 38. став 2. тачка 

35) 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 Јавне установе Туристичка 
организација општине Фоча за 2020. годину, у оквиру тачке 31. 

дневног реда, Скупштина Општине Фоча, на Тридесет осмој редовној 

сједници, дана 4.6.2020. године,  д о н о с и   
 

З А К Љ У Ч А К   

 
1.  Скупштина Општине Фоча даје сагласност на Програм рада 

Јавне установе Туристичка организација општине Фоча за 2020. 

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

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број:  01-022-57/20                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 4.6.2020. године                              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                              Изет  Спахић, с.р.   
 

 

 

30.  

 
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 седме редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 

5.3.2020. године, у оквиру тачке 1. дневног реда, Скупштина 

Општине Фоча, на Тридесет осмој редовној сједници, дана 4.6.2020. 
године,  д о н о с и   

З А К Љ У Ч А К   

 
1.  Скупштина Општине Фоча усваја Записник са Тридесет седме 

редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, одржане 5.3.2020. 

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

„Службеном гласнику Општине Фоча“.  

 
Број:  01-022-58/20                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 4.6.2020. године                               СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                               Изет  Спахић, с.р.  
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1.  Издава~:  Скуп{тина Оп{тине Фо~а.  "Слу`бени гласник Оп{тине Фо~е"  излази по потреби.  Главни  и  одговорни  уредник  
sekretar Skup{tine Branimir Radovi}. @иро ра~ун: 562-0060002186-45 код НЛБ  банка у Фо~и. Тира` 100 примјерака.  
Рје{еwем министра за информисаwе, под ред. бр. 26 од 03.06.1993. године "Гласник" је уписан у Евиденцију јавних гласила. 
[тампа: [тампарија "КАБ-САВИЋ Б“ Фоча. Тел. 058 210-210. 


