
На основу члана 39. став 2. тачка 13) Закона о локалној самоуправи 

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

12) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), 

Скупштина Општине Фоча, на Трећој редовној сједници, дана 26.2.2021. године,  

д о н о с и    

 

 

 

 

 

О Д Л У К У   

О  КУПОВИНИ  НЕПОКРЕТНОСТИ  –  ЗЕМЉИШТА  ОЗНАЧЕНИХ  КАО  

К.Ч.  БР.  88/2,  100/2,  104/2,  105/3,  121/2,  123/2  и  124/2,  КО  ФОЧА   

 

 

 

 

 

I 

Одобрава се, ради проширења постојеће саобраћајнице од Универзитетске 

болнице Фоча до Медицинског факултета Фоча, у дужини од цца 500 m, са 

изградњом паркинг простора, куповина непокретности – земљишта, које се налазе уз 

саобраћајницу, а означенe су као:  

-  к.ч. број: 88/2, к.о Фоча, воћњак друге класе, у површини од 142 m2, чији је 

посједник Вуковић Велемир, из Фоче, 

-  к.ч. број: 100/2, к.о. Фоча, воћњак друге класе, у површини од 277 m2, чији 

је посједник Вуковић Илинка, из Фоче, 

-  к.ч. број: 104/2, к.о. Фоча, воћњак треће класе, у површини од 150 m2, чији 

је посједник Кркалић Един, из Фоче, 

-  к.ч. број: 105/3, к.о. Фоча, воћњак треће класе, у површини од 164 m2, чији 

је посједник Рахман Елведин, из  Сарајева, 

-  к.ч. број: 121/2, к.о. Фоча, воћњак друге класе, у површини од 462 m2; к.ч. 

број: 123/2, к.о.Фоча, воћњак друге класе, у површини од 21 m2 и к.ч. број: 124/2, к.о. 

Фоча, њива четврте класе, у површини од 100 m2, чији је посједник Манџо Хусеин, 

из Фоче.  

 

II 

Процијењена вриједност непокретности из тачке I ове одлуке износи: 

-  за парцелу к.ч. број: 88/2, к.о. Фоча, 1.500,00 КМ, што чини земљиште у 

износу од 1.420,00 КМ и воћни засади у износу од 80,00 КМ, 

-  за парцелу к.ч. број: 100/2, к.о. Фоча, 2.870,00 КМ, што чини земљиште у 

износу од 2.770,00 КМ и воћни засади у износу од 100,00 КМ, 

-  за парцелу к.ч. број: 104/2, к.о. Фоча, 1.500,00 КМ, што чини земљиште,  

-  за парцелу к.ч. број: 105/3, к.о. Фоча, 1.640,00 КМ, што чини земљиште, 

-  за парцелу к.ч. број: 121/2, к.о. Фоча, 5.570,00 КМ, што чини земљиште у 

износу од 4.620,00 КМ и воћни засади у износу од 950,00 КМ, 

-  за парцелу к.ч. број: 123/2, к.о. Фоча, 210,00 КМ, што чини земљиште, 

-  за парцелу к.ч. број: 124/2, к.о. Фоча, 1.000,00 КМ, што чини земљиште.  

 

III 

Скупштина Општине Фоча овлашћује Начелника Општине  Фоча да у име 

Општине Фоча закључи уговоре о купопродаји непокретности из тачке I ове одлуке.  

 



IV 

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

гласнику Општине Фоча“.   

 

 

 

 

 

Број:  01-022-8/21                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 26.2.2021. године                                                     СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                                                     Срђан  Драшковић  

 

 

 

 

 

 

 


