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На основу члана 17. тачка 5. и 6. Закона о експропријацији („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 и 79/15), у поступку 
разматрања примједби које су дате на План експропријације непокретности ради 
изградње магистралног пута М - I 111(стара ознака М - 18) Брод на Дрини –

граница БиХ / ЦГ (Хум), Начелник Општине Фоча  д о н о с и   
 

 
 

О Д Л У К У 

 

 

 

I 
Примједба ДОСТИЋ ДРАГАНА, из Фоче, дата на План експропријације 

непокретности ради изградње магистралног пута М - I 111 (стара ознака М - 18) 
Брод на Дрини – граница БиХ / ЦГ (Хум), се не прихвата.   

 
 

О б р а з л о ж е њ е 

  

На захтјев Правобранилаштва Републике Српске, а у поступку утврђивања 

општег интереса ради изградње магистралног пута М - I 111 (стара ознака М - 18) 
Брод на Дрини - граница БиХ / ЦГ (Хум), у општини Фоча, у Шалтер сали је био 
изложен на јавни увид, у времену од 05.10.2020. до 19.10.2020. године, План 

експропријације непокретности ради изградње магистралног пута М - I 111 (стара 
ознака М - 18) Брод на Дрини – граница БиХ / ЦГ (Хум).  

За вријеме трајања јавног увида, примједбу на изложени План је доставио 
Достић Драган из Фоче.  

У достављеној писаној примједби именовани је навео да ће са изградњом 

пута М - I 111 (стара ознака М - 18) бити онемогућен прилаз на имање, да ће 
постојећа кућа бити удаљена мање од 10 m од подзиде пута, чија ће висина бити у 

новоу висине куће због конфигурације терена, да ће експропријација 1/3 парцеле  
обезвриједити посјед, те као могуће рјешење предлаже експропријацију цијелог 
посједа. 

Разматрајући достављену примједбу утврђено је да је измјенама и 
допунама Просторног плана Републике Српске до 2025. године („Службени 

гласник Републике Српске“, број 15/15) у поглављу планске политике и рјешења у 
развојном периоду до 2025. године предвиђено да је потребно „проширити и у 
потпуности опремити магистрални пут Фоча – Шћепан Поље (граница Црне Горе 

са мостом преко ријеке Таре)“.  
Чланом 17. тачка 6. Закона о експропријацији („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 и 79/15) предвиђено је да се 
примједбе које су у супротности са просторним планом неће прихватити. 

Имајући у виду напријед цитирану одредбу Закона о експропријацији, 

одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.  
 



II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у 
„Службеном гласнику Општине Фоча“.  
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