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На основу чл. 59, 62. и 66. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 52/14 и 

114/17), члана 50. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 121/12, 52/14 и 103/15), члана 39. став 2. тачка 25) 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 

36/19) и члана 38. став 2. тачка 13) Статута Општине Фоча („Службени гласник 

Општине Фоча“, број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на Тридесет деветој 

редовној сједници, дана 2.7.2020. године,  д о н о с и   

 

 

 

 

 

О Д Л У К У   

О  ЗАДУЖЕЊУ  ОПШТИНЕ  ФОЧА   

ЕМИСИЈОМ  ХАРТИЈА  ОД  ВРИЈЕДНОСТИ   

 

 

 

 

 

I 

Прихвата се задужење Општине Фоча, емисијом хартија од вриједности – 

обвезница, у износу до 1.500.000,00 КМ.   

 

II 

Средства добијена емисијом хартија од вриједности – обвезница користиће се 

за финансирање сљедећих капиталних инвестиција:  

-  Опремање нове зграде Дјечијег вртића „Чика Јова Змај“ Фоча (опремање 

кухиње, вешераја, изградња лифта, опремање канцеларија, фискултурних  и радних 

сала, као и набавка вањског мобилијара) и партерно уређење  –  700.000 КМ,  

-  Доградња котловнице и гријања уз постојећи објекат СРЦ „Партизан“  – 

125.000 КМ, 

-  Информатичко опремање Општинске управе Општине Фоча  –  50.000 КМ, 

-  Асфалтирање дијела пута: Универзитетска болница Фоча – Медицински 

факултет Фоча  –  380.000 КМ, 

-  Санација тротоара у Његошевој улици и Улици 9. мај  –  40.000 КМ, 

-  Пресвлачење асфалтом дијела Светосавске улице, од семафора до скретања 

за објекат „Том“ и од објекта „Горење“ до новог моста  –  90.000 КМ, 

-  Пресвлачење асфалтом дијела Улице цара Лазара  –  75.000 КМ, 

-  Асфалтирање саобраћајница у Миљевини  –  40.000 КМ.  

 

III 

Емисија хартија од вриједности – обвезница из тачке I ове одлуке извршиће се 

под сљедећим условима:  

-  износ задужења: до 1.500.000 КМ, 

-  рок доспијећа: девет година (8+1),  

-  грејс период: 12 мјесеци, 

-  камата: не више од 3,5 % годишње, 

-  обрачун и исплата камате и главнице: једнаки мјесечни ануитети, 



-  начин осигурања отплате дуга:  сопствене мјенице Општине Фоча, 

-  валута плаћања: КМ, 

-  валутна клаузула: евро, 

- Општина Фоча у моменту доношења ове одлуке нема доспјелих, а 

неизмирених, обавеза по основу пореза и доприноса. 

 

IV 

Коефицијент сервиса дуга, према подацима на дан 30.6.2020. године, у складу 

са ограничењима из Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, 

утврђује се како слиједи:  

1)  остварени редовни приходи Буџета Општине Фоча у 2019. години износе 

10.636.465 КМ, и то: порески приходи 7.900.482 КМ и непорески приходи 2.735.983 

КМ,  

2)  остатак дугорочног дуга Општине Фоча по основу главнице и припадајуће 

камате по основу постојећих дугорочних кредита на дан 30.6.2020. године износи 

3.839.501 КМ,  

3)  годишњи ануитет, по постојећем дугорочном кредитном задужењу, који 

подлијеже законском ограничењу, у 2020. години износи 940.414 KM, што 

предстваља  8,84 % остварених редовних прихода у 2019. години, у 2021. години 

износи 831.404 КМ, што износи 7,32 % остварених редовних прихода у 2019. години, 

а у 2022. години максимално износи 652.454 КМ или 6,13 %,  

4)  укупан максимални квартални ануитет по емисији хартија од вриједности 

– обвезница износи 53.811 КМ, док укупан максимални годишњи ануитет у 2021. 

години износи 110.000 КМ, а у наредним годинама износи 215.240 КМ или 2,02 % од 

остварених изворних прихода у 2019. години,  

5) годишњи ануитет, без водовода, укључујући и емисију хартија од 

вриједности – обвезница, у 2020. години износи 957.914 КМ, што износи 9,01 % од 

остварених изворних прихода у 2019. години, а у 2021. години износи 941.404 КМ, 

што износи 8,85 % од остварених изворних прихода у 2019. години,  

6) укупан максимални износ обавеза по постојећим кредитима Општине 

Фоча, задужењу Општине Фоча код Европске инвестиционе банке за пројекат 

„Реконструкција водоводне и канализационе мреже у општини Фоча“ и емисији 

обвезница на основу ове одлуке у 2021. години износи 1.061.561 КМ или 9,98 % од 

остварених изворних прихода у 2019. години, а у 2022. години максимално 1.009.583 

КМ или 9,49 %. 

 

V 

Посебном одлуком Скупштине Општине Фоча утврдиће се елементи емисије 

хартија од вриједности – обвезница, у складу са Законом о тржишту хартија од 

вриједности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 92/06, 30/12, 34/09, 30/12, 

59/13, 108/13 и 4/17) и прописима Комисије за хартије од вриједности Републике 

Српске. 

 

VI 

Овлашћује се Начелник Општине Фоча да потпише све акте неопходне за 

реализацију емисије хартија од вриједности – обвезница из тачке I ове одлуке. 

 

VII 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за финансије.   

 

 



 

VIII 

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

гласнику Општине Фоча“, а примјењиваће се по добијању сагласности 

Министарства финансија Републике Српске.  
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